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1 Introduktion 

1.1 Summary 

With the Danish Parliament’s adoption of the Study Progress Reform in 2013, the education Master of Science 

in Business Administration and Auditing faced a significant change in its structure. 

The reason for adopting the Study Progress Reform was to renew the system of Danish Students’ Grants and 

Loans Scheme so the allocation of the cost could be optimized. Another purpose of the reform was to create 

a more flexible education system for the students. Furthermore, the reform was prepared to get the students 

faster through the educational system and out on the job market.  

Half of the students of MSc of Science in Business Administration and Auditing have structured their education 

with full time work and half time study. They do this to obtain both theoretical knowledge and practical expe-

rience at the same time. The audit industry have benefited from that and build up the education to state-

certified auditor based on the combination of theoretical and practical experience. The Study Progress Reform 

changed the structure of the education. In this way it is no longer possible at study halftime, unless you pay 

around DKK 100.000. This is a significant cost for the students or for the audit firms if they offer to pay the bill. 

Based on this, the audit industry and the students of MSc Science in Business Administration and Auditing are 

considered as the main stakeholders to the reform. 

It is relevant to investigate specific affects of the Study Progress Reform to get a knowledge of the actions 

planned by the stakeholders. This will be analyzed in this thesis as a quantitative empirical study. 

The main issue of this thesis is therefore: How did the audit industry and the students of MSc in Business 

Administration and Auditing receive the Study Progress Reform and how is the Study Progress Reform expected 

to affect the structure and the quality of the audit education?  

In this thesis, we focus on three topics: the Study Progress Reform, the level of information about adoption of 

the Study Progress Reform and the quality of the audit education. During the analysis of the topic Study Pro-

gress Reform, we use quantitative data from our survey, stakeholder theory and theory regarding regulation 

of audit profession based on international, European and Danish law. Furthermore, we will include relevant 

articles. 

During the analysis of the level of information about adoption of the Study Progress Reform, we will look into 

a study regarding the importance of communication of welfare reforms. Furthermore, we will include theory 

of communication process and use quantitative data from the survey. 

In the analysis of the quality of the audit education due to the adoption of the Study Progress Reform, we will 

use quantitative data from the survey, relevant articles and theory of auditing and quality from an interna-

tional, European and Danish perspective. 

The thesis concludes that the audit industry and the students of MSc in Business Administration and Auditing 

are negative about the changes caused by the Study Progress Reform. Furthermore, they think the reform 

affects the audit education in the wrong way. Their negativity is mainly based on the fact that their wishes for 

structure and content in the audit education affected by the Study Progress Reform are not implemented. 
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Furthermore, the negative approach is justified by the fact that the audit industry and the students expect 

that the split between halftime and fulltime students will be changed, thus there will be less students, who 

study halftime and have a fulltime job at the same time. Based on assessment from the audit firms and the 

audit students, the combination between theoretical knowledge and practical experience will improve the 

quality of the education. Due to the assessment from the audit firms and students regarding less students 

studying halftime, it can be concluded that the quality of the education will decrease after adoption of the 

Study Progress Reform. 

1.2 Indledning 

Der har for flere af de foregående regeringer været fokus på at optimere uddannelsessystemet. VK-regeringen 

havde fokus på at få de studerende hurtigere igennem deres uddannelser, men fik ikke vedtaget lov om dette. 

S og SF indarbejdede som en del af deres regeringsgrundlag i 2010, at de ville reducere længden af studerendes 

studietid. Ønsket om, at effektivisere uddannelsessystemet, skal ses som en konsekvens af, at der over en 

længere årrække er kommet væsentlig flere studerende på de danske universiteter, og at omkostningen til 

universiteterne derfor er steget på statsbudgetterne1. 

Regeringens arbejde for at effektivisere uddannelsessystemet endte med, at regeringen bestående af Social-

demokraterne og Det Radikale Venstre sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alli-

ance vedtog fremdriftsreformen i foråret 20132. 

Fremdriftsreformen har tre hovedformål. Dels skal fremdriftsreformen omprioritere statens uddannelses-

støtte, så den fordeles mere hensigtsmæssigt, og der kan 2,2 mia. kr. på de statslige budgetter3. Dels skal 

fremdriftsreformen ændre uddannelsessystemet, så det giver de studerende mere frihed og fleksibilitet i de-

res uddannelse. Ydermere skal fremdriftsreformen være med til at sikre, at de studerende kommer hurtigere 

igennem deres videregående uddannelser. Dette skal opnås for at opfylde målsætning om, at den gennem-

snitlige gennemførelsestid skal sænkes med 4,3 måneder frem imod 2020 med udgangspunkt i 2011-niveau4. 

Sidstnævnte gøres bl.a. for at hæve arbejdsudbuddet for erhvervslivet. 

For at universiteterne skal kunne opnå målsætningen om, at studerende skal være 4,3 måneder hurtigere 

færdige frem imod 2020, indeholder fremdriftsreformen regler om, at studerende automatisk tilmeldes fag 

og de dertilhørende eksaminer og første reeksamen. Dette uden mulighed for at framelde sig. Denne regel 

medfører, at studerende er nødsaget til at tage deres uddannelse på normeret tid, og de har derved ikke 

mulighed for at strække uddannelsen over flere år. 

Mange studerende på uddannelsen til cand.merc.aud. (CMA) har før fremdriftsreformens vedtagelse gjort 

brug af muligheden for at tage uddannelsen over flere år. Dette fordi omkring halvdelen af de studerende på 

studiet har fuldtidsarbejde på et revisionskontor ved siden af5. 

                                                           
1 Danske Studerendes Fællesråd 
2 UVM 2013 
3 UFM 2013 (A) 
4 UFM 2015 (A) 
5 FSR 2013 (A) s. 2 
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Revisionsbranchen har bygget uddannelsen til at blive statsautoriseret revisor op efter, at det teoretiske ud-

dannelsesforløb kan tages sideløbende med, at den studerende opbygger praktisk erfaring igennem sit daglige 

arbejde. En af uddannelserne på vejen til statsautoriseret revisor er CMA. Det er altså en essentiel del af ud-

dannelsesforløbet til statsautoriseret revisor, at der er mulighed for at læse CMA på deltid. 

Fremdriftsreformens regler går ind og ændrer på den måde, hvorpå den hidtidige revisionsuddannelse er byg-

get op, hvorfor det er vurderet at være særdeles relevant at se på konkrete påvirkninger og ændringer af 

fremdriftsreformens vedtagelse. På baggrund af ovenstående er revisionsbranchen og de CMA-studerende 

vurderet til i særdeleshed at være påvirket af fremdriftsreformens vedtagelse. Disse to interessentgrupper er 

derfor vores hovedfokus i vurderingen af fremdriftsreformens påvirkninger og ændringer. 

Som en væsentlig indvirkning på interessenternes holdning til fremdriftsreformen, er det relevant at se på, 

hvordan fremdriftsreformen er blevet præsenteret. Folketingets kommunikation af vedtagelsen af velfærds-

reformer har historisk set haft indvirkning på, hvordan reformerne er blevet modtaget. Yderligere vil Folketin-

gets muligheder for at følge op på feedback fra interessenterne have påvirkning på, hvor vellykket kommuni-

kationsprocessen opfattes. 

Danmarks lovgivning om revisoruddannelsen er udarbejdet på baggrund af internationale uddannelsesstan-

darder og EU’s lovgivning på området. Den internationale og europæiske lovgivning indeholder bestemmelser 

om krav til revisorprofessionens kvalifikationer samt uddannelsens læringsmål for opnåelse af praktisk erfa-

ring og teoretisk lære. Både den internationale, europæiske og danske lovgivning har kvalitet som fokus. 

Kvalitet i revisorprofessionen er et tilbagevendende emne diskuteret i medierne. Både i forbindelse med En-

ron-skandalen og under de forskellige bankkrak i Danmark under finanskrisen, blev revisors kompetencer og 

uddannelse flittigt diskuteret. Det er derfor i undersøgelsen af fremdriftsreformens påvirkning af CMA-uddan-

nelsen relevant at se på en eventuel ændring af kvalitet i uddannelsen. 

1.3 Problemformulering og undersøgelsesspørgsmål 

Fremdriftsreformen ændrer på måden, hvorpå CMA-studiet hidtil har været opbygget, hvilket har en væsentlig 

påvirkning på revisionsuddannelsen. CMA-studerende og revisionsbranchen er derfor nødt til at tage stilling 

til denne ændring og evt. ændre deres måde at skrue uddannelsen sammen på. I nærværende afhandling 

ønsker vi igennem en kvantitativ empirisk undersøgelse at belyse, hvordan fremdriftsreformen konkret vil på-

virke de CMA-studerende og revisionsbranchen. 

Derved lyder problemformuleringen: Hvordan modtog revisionsbranchen og CMA-studerende fremdriftsre-

formen, og hvordan forventes fremdriftsreformen at påvirke CMA-uddannelsens sammensætning og kvalitet? 

Vi har i afhandlingen tre fokusområder, som også kommer til udtryk i undersøgelsesspørgsmålene. 
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Fremdriftsreformen  

a) Hvordan reguleres revisorprofessionsuddannelsen? 

b) Hvilke interessenter er der til udformningen af CMA-uddannelsen? 

c) Hvilke ændringer vil revisionshusene foretage i forlængelse af vedtagelsen af fremdriftsreformen? 

d) Hvordan har de studerende taget imod fremdriftsreformen? 

e) Hvordan vil fremdriftsreformens ændringer påvirke CMA-uddannelsen? 

Informationsniveauet 

f) Hvordan er informationen om fremdriftsreformen blevet givet til revisionshusene? 

g) Har tidspunkt og mængde af information om fremdriftsreformen haft påvirkning på revisionshusenes 

holdning til fremdriftsreformen? 

h) Hvordan er informationen om fremdriftsreformen blevet givet til de CMA-studerende? 

i) Har tidspunkt og mængde af information om fremdriftsreformen haft påvirkning på de studerendes 

holdning til fremdriftsreformen? 

Revisoruddannelsens kvalitet 

j) Hvordan defineres kvalitet i revisorprofessionsuddannelsen ud fra en international, europæisk og 

dansk synsvinkel? 

k) Hvad er revisionshusenes holdning til kvalitet i revisionsuddannelsen og forventer revisionshusene, at 

kvaliteten vil ændre sig ved indførelsen af fremdriftsreformen? 

l) Hvad er de CMA-studerendes holdning til kvalitet i uddannelsen og forventer de studerende, at kvali-

teten vil ændre sig ved indførelsen af fremdriftsreformen? 

1.4 Afgrænsning 

For at gøre afhandlingen så målrettet og specifik som muligt, har det været nødvendigt at foretage en række 

afgrænsninger. Disse er listet nedenfor: 

 Der ses kun på revisoruddannelsen i Danmark og derved ikke revisoruddannelsen i andre lande. Denne 

afgrænsning er lavet, da fremdriftsreformen kun påvirker den danske uddannelse og ikke har påvirk-

ning i andre lande. 

 Fremdriftsreformen har direkte påvirkning på CMA-uddannelsen, hvorfor hovedfokus i nærværende 

afhandling ligger på denne del af den samlede uddannelse til statsautoriseret revisor. HA uddannel-

sen, HD uddannelsen og akademiet for statsautoriserede revisorer (SR) er også en del af uddannelses-

forløbet til statsautoriseret revisor, hvorfor disse uddannelser nævnes i afhandlingen, men de er ikke 

en del af afhandlingens problemformulering. 

 I nærværende afhandling nævnes kort alle de ændringer til lovgivning, som fremdriftsreformens ved-

tagelse påvirker. Dette er vurderet relevant, da det giver et indblik i, hvilke tanker der er lagt bag 

fremdriftsreformen og med hvilket formål, den er udarbejdet. Dog er det hovedsagelig ændringen om, 
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at det nu er lovpligtigt, at en kandidatstuderende tilmeldes fag og eksaminer svarende til fuldtidsstu-

dium, som behandles i afhandlingen. Det er denne del af fremdriftsreformen, som har påvirkning på 

CMA-uddannelsens opbygning, hvorfor denne afgrænsning er foretaget. 

 Efter afskaffelsen af uddannelsen til registreret revisor, er det kun muligt at læse til statsautoriseret 

revisor. Statsautoriserede revisorer kaldes også for godkendte revisorer. Disse betegnelser benyttes 

begge i nærværende afhandling. 

 I slutningen af afhandlingsprocessen vedtog regeringen ændringer til fremdriftsreformen. Da ændrin-

gerne kom så sent i processen, kunne vi ikke nå at indarbejdet dem i afhandlingen, hvorfor dette kun 

er nævnt i perspektiveringen. Det vurderes dog ikke at have en påvirkning på afhandlingens konklu-

sion, da universiteterne på nuværende tidspunkt ikke har foretaget ændringer af deres studieordnin-

ger på baggrund af de vedtagne ændringer. 

1.5 Afhandlingens disposition 

I nedenstående oversigt ses afhandlingens disposition (figur 1). På nuværende sted i afhandlingen befinder vi 

os i den første boks, hvorfor denne er markeret med en mørkere grå farve i forhold til de andre bokse. Indled-

ning, problemformulering og afgrænsning er allerede behandlet, hvorfor afhandlingens disposition og opbyg-

ning nu vil blive gennemgået. 

Numrene i nedenstående oversigt repræsenterer kapitlerne i afhandlingen. I forsøget på at give læseren et 

overskueligt billede af, hvor i afhandlingen vi er nået, vil oversigten blive gengivet i starten af hvert kapitel 

med markering af, hvor i afhandlingen, vi befinder os.  

Kapitel 2 handler om metodelære, og her vil det blive gennemgået, hvilken metode der er benyttet i afhand-

lingen, herunder hvilken type primære og sekundære data, som benyttes i afhandlingen. Yderligere gennem-

gås afhandlingens analysemodel. Det vil sige, hvordan afhandlingens analyse er opbygget, og hvor de respek-

tive undersøgelsesspørgsmål besvares i afhandlingen. 

I boksen revisionsregulering befinder både kapitel 3 og 4 sig. Kapitel 3 indeholder revisionsteori, stakeholder-

teori, den simple kommunikationsmodel og litteraturstudie. Revisionsteori er medtaget for at se på, hvad der 

danner grundlag for at være revisor. Det er vigtigt i forståelsen af revisoruddannelsen at belyse, hvad der 

definerer en revisor. Stakeholderteorien er medtaget, da den benyttes til at fastsætte fremdriftsreformens 

interessenter, altså hvem fremdriftsreformen påvirker. Kommunikationsmodellen giver en teoretisk forståelse 

af, hvordan kommunikation formidles og modtages. Den er væsentlig at medtage i afhandlingen, da det i ana-

lysen af informationsniveauet undersøges, om interessenternes holdning til fremdriftsreformen påvirkes af, 

hvordan og hvor meget information, de har modtaget om fremdriftsreformen. Litteraturstudiet gennemgår 

den litteratur, som benyttes gennem afhandlingen, herunder i særdeleshed i analysen.  

I kapitel 4 ser vi på, hvordan revisorprofessionen reguleres ud fra en internationalt synsvinkel, en europæisk 

og en dansk synsvinkel. Herunder ses der på, hvordan kvalitet i uddannelsen opfattes internationalt, i EU og i 

Danmark. Herefter dykkes der ned i den danske regulering af uddannelsen, hvor der ses på, hvordan uddan-

nelsen sammensættes på de forskellige universiteter, samt hvordan fremdriftsreformen ændrer måden, 

hvorpå denne sammensætning sker. 

Overordnet set behandler kapital 3 og 4 altså emner som benyttes og inddrages senere i afhandlingen. 
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Præsentation af data fra vores empiriske dataindsamling sker i kapitel 5. Her vil anvendte baggrundsvariabler 

blive præsenteret samtidig med, at der vil blive udarbejdet signifikansanalyser i form af t-tests. At data præ-

senteres er relevant, da det danner grundlag for analysen. 

Analysen sker i kapitel 6 og er opbygget ud fra de tre overordnede temaer i afhandlingen; fremdriftsreformen, 

informationsniveauet og revisoruddannelsens kvalitet.  

Analysen fører til, at der kan findes en konklusion for afhandlingens problem. Denne præsenteres i kapitel 7, 

og ses i den sidste boks i oversigten i figur 1. I samme boks som konklusionen er perspektiveringen præsente-

ret. Denne behandles i kapitel 8. 

 

Figur 1 Afhandlingens disposition 
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2 Metode 

I dette kapitel vil anvendt metode for afhandlingen blive gen-

nemgået. Til en start vil den overordnede metode blive frem-

lagt. Dette efterfølges af præsentation af de primære og sekun-

dære data, som er anvendt i afhandlingen, herunder vil der ar-

gumenteres for, hvorfor disse data er anvendt. Vi vil foruden 

forholde os kritisk til de indhentede og anvendte data. Afslut-

ningsvis i dette afsnit vil afhandlingens analysemodel blive gen-

nemgået, hvilket vil sige, at der ses på, hvordan afhandlingens 

analyse er opbygget, og hvor de respektive undersøgelses-

spørgsmål besvares i afhandlingen. 

Ifølge oversigten over afhandlingens struktur befinder vi os nu i 

boks nummer to. 

2.1 Afhandlingens overordnede metode 

I nærværende afhandling tages der udgangspunkt i to grupper i samfundet – CMA-studerende og revisions-

huse i Danmark. Det er derfor indenfor den samfundsvidenskabelige metode, at afhandlingen befinder sig6. I 

kapitel 3 vil de to interessentgrupper blive nærmere præsenteret. 

Afhandlingens kundskabsmæssige formål er en blanding af to formål. Til forståelse af revisorprofessionen re-

gulering samt interessenterne til denne regulering, er formålet beskrivende7, da det er afhandlingens formål 

at beskrive professionen og dens regulering ud fra faktuelle oplysninger. Det væsentligste formål med afhand-

lingen er dog eksplorativt8. I afhandlingens eksplorative undersøgelse udforskes forhold, holdninger og påvirk-

ninger, som inden undersøgelsen ikke var kendte. Fremdriftsreformen er ny, hvorfor indsamlet empiri er ny 

viden indenfor området.  

Afhandlingen ligger inde for det hermeneutiske9/konstruktivistiske paradigme. Vi søger i vores undersøgelse 

at finde tendenser som udtrykker fælles årsager til handlingsændringer og påvirkninger ved fremdriftsrefor-

men. Baseret på dette udarbejder vi en holdningsanalyse for nøgleinteressenterne; nemlig de CMA-stude-

rende og revisionshusene. Idet vi anerkender holdninger, ligger afhandlingen primært indenfor det konstruk-

tiviske paradigme10. Holdningsanalyser er før benyttet i revisionsforskning der tilstræber at finde nye tenden-

ser. F.eks. benytter Jill Collis denne form for analyse i hendes forskning om lempelse af revision11. 

Til brug for besvarelse af nærværende afhandlings problemstilling har vi valgt at lægge hovedvægten af vores 

empiri på primære data. Den primære dataindsamling består i udsendelsen af to spørgeskemaer – et til CMA-

                                                           
6 Andersen 2013 s. 15 
7 Andersen 2013 s. 20 
8 Andersen 2013 s. 20-21 
9 Boolsen 2008 1 s. 39 
10 Boolsen 2008 s. 37 
11 Collis 2003, 2008 
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studerende og et til revisionshuse i Danmark. Afhandlingens problemformulering tager udgangspunkt i netop 

disse to grupper, hvorfor det er fundet relevant at undersøge disses holdning til afhandlingens problemstilling.  

Som supplement til den primære data har vi valgt at benytte os af sekundære data samt artikler, bøger, hjem-

mesider, studier m.fl. Den sekundære data vil blive brugt som støtte til vores konklusioner fra den primære 

spørgeskemaundersøgelse samt til at belyse vores problemstilling fra forskellige vinkler. Yderligere benyttes 

teorier fra litteraturen som baggrundsviden for at kunne forstå alle aspekter af afhandlingens problemstilling. 

Tilgangen til afhandlingen er hverken ren deduktiv eller induktiv12, men er en blanding af begge. Det deduktive 

kommer til udtryk i spørgeskemaundersøgelsen, hvor der tages udgangspunkt i litteratur og teori, og bl.a. 

testes dette materiale på respondenterne. Induktion bliver aktuel i analysefasen, hvor der ses på, om den 

indhentede empiri kan generaliseres og benyttes på hele populationen.  

Undersøgelsesdesignet, som er benyttet i afhandlingen, er et casestudie. Fremdriftsreformens påvirkning på 

dets interessenter ønskes undersøgt, hvorfor fremdriftsreformen udgør casen, som undersøges. Dette bygges 

på, at undersøgelsen belyser sammenhænge i den virkelige verden13. Der kan dog også argumenteres for, at 

undersøgelsesdesignet er et surveystudie14, da dette studie er karakteriseret ved, at det er et øjebliksbillede 

af en situation, at der anvendes standard spørgeskemaer, at data er kvantitative samt at respondenterne ud-

gør en stikprøve, som afspejler populationen.  

Litteraturlisten findes bagerst i denne afhandling og er bygget op efter Harvard-metoden15. Henvisninger til 

anvendt litteratur sker ligeledes ud fra Harvard-metoden.  

Henvisninger er placeret lige efter et tal, hvis der henvises til det sted, hvor det faktuelle tal er fundet. Yderli-

gere kan der være henvisninger efter et begreb eller et afsnit, hvis der henvises til enten ordets eller hele 

afsnittets ophav. I tilfælde, hvor en række punkter er listet på baggrund af litteratur, findes henvisningerne før 

punkterne. 

2.2 Primære data 

Vi har valgt at benytte os af spørgeskemaer til brug for indsamling af empiri, da spørgeskemaer alt andet lige 

sikrer, at vi får et repræsentativ udsnit af populationen. Vi vil derved kunne udarbejde analyse og konklusioner 

som rammer hele populationen. 

En af fordelene ved at benytte spørgeskemaer er, at det ved udformningen af spørgeskemaet er muligt at 

indhente kvantitative data, som er til at måle på og se tendenser ud fra. Det er altså muligt at få et indtryk af 

hele populationen. Yderligere er det muligt at få kvalitative data ved f.eks. at benytte åbne spørgsmål i spør-

geskemaet, da man herved får enkeltindividers mening om specifikke forhold.  

                                                           
12 Andersen 2013 s. 31-32 
13 Andersen 2013 s. 109 
14 Andersen 2013 s. 106 
15 Aarhus Universitet 2015 (A) 
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Ulemperne ved at benytte sig af spørgeskema er, at man ikke kan få forhold uddybet, hvis der er en respon-

dent, som har en interessant vinkel eller holdning på et givent emne. Desuden er der store krav til udformnin-

gen af spørgeskemaet, da en forkert udformning eller formulering af spørgsmål kan bevirke, at responden-

terne misforstår spørgsmål – yderligere påvirket af at de ikke har mulighed for at stille spørgsmål ved uklarhe-

der. 

2.2.1 Dataindsamling 

Spørgeskemaerne er udarbejdet i programmet SurveyXact, som er et internetbaseret standard spørgeskema-

undersøgelsesprogram. Vi har valgt dette program, da det er et meget benyttet spørgeskemaundersøgelses-

program på Copenhagen Business School (CBS), da det tilgås gratis af studerende på CBS. Vi har valgt at ud-

sende spørgeskemaer via internettet, da dette giver størst svarprocent i forhold til udsendelse pr. brev, idet 

respondenterne blot skal trykke på et link, før de er i gang med undersøgelsen. Ydermere er stort set alle 

respondenter online ofte og vil derfor have nem adgang til linket. En af fordelene ved at benytte internetba-

seret spørgeskemaer er yderligere, at det er nemmere at trække data ud og analysere på disse, frem for at det 

er hardcopy-svar, der skal indtastes, før analysen kan påbegyndes. 

Inden respondenterne trykker på linket til spørgeskemaet, har vi anført forventet tid, de skal afsætte til deres 

besvarelse, så de kan svare på spørgeskemaet, når det passer dem. Dette oplyses yderligere for at mindske 

antallet af respondenter, som afbryder spørgeskemaer, før det er færdigudfyldt, fordi det tog længere tid at 

udfylde end forventet.  

Begge spørgeskemaer er testet af to personer. Dette er gjort for at undgå misforståelser af spørgsmål eller 

formuleringer. Testpersonerne indgår i populationen for både de CMA-studerende og revisionshusene og har 

derfor samme forudsætninger for forståelse af termer, som den resterende population. Det er vurderet, at to 

personer er tilstrækkeligt, da man herved får forskellige holdninger om spørgeskemaerne, men samtidig ikke 

skal bruge unødig tid på for mange personer, som evt. har den samme respons.  

På baggrund af undersøgelsesspørgsmålene samt opbygning af nærværende afhandling er det blevet valgt, at 

der skulle sendes spørgeskemaer til CMA-studerende og revisionshuse i Danmark. Der er udarbejdet et spør-

geskema til hver af de to grupper. Begge spørgeskemaer begynder med en kort introduktion til fremdriftsre-

formen således, at alle respondenter har samme baggrundsviden, inden besvarelse af skemaet. Begge spør-

geskemaer spørger til en start om respondentens baggrundsvariabler. Derudover er de resterende spørgsmål 

delt op i tre grupper vedrørende fremdriftsreformen, informationsniveauet samt revisoruddannelses kvalitet. 

Baggrundsvariablerne er lukkede spørgsmål og er medtaget for at få stamdata om respondenterne, som bl.a. 

kan bruges til krydsanalyse med de resterende spørgsmål. Det er ud fra baggrundsvariablerne, at det er muligt 

at finde tendenser i undersøgelsen og om populationen. Baggrundsvariablerne omhandler køn, alder, uddan-

nelsesbaggrund mm. I spørgeskemaet for de CMA-studerende er et af baggrundsspørgsmålene et tjekspørgs-

mål. Der spørges til om respondenten læser CMA. Da spørgeskemaet kun skal besvares af studerende, som 

har læst eller læser CMA, er det ikke relevant med svar fra andre, hvorfor respondenter ikke får lov til at svare 

på de resterende spørgsmål, hvis der svares nej. 
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Nogle spørgsmål afhænger af eller giver kun mening, hvis respondenten har svaret noget bestemt i et tidligere 

spørgsmål. Det er i udformningen af spørgeskemaet sikret, at respondenten springer de spørgsmål over, som 

ikke er relevante. Dette gælder f.eks. i gruppen af spørgsmål om informationsniveauet. Her startes respon-

denterne med at blive spurgt til, om de har hørt om fremdriftsreformen før. Hvis respondenterne svarer nej, 

er det ikke relevant at stille spørgsmål som ’Hvornår hørte du første gang om fremdriftsreformen?’ og ’Hvor-

dan har du fået informationen om fremdriftsreformen?’. Derfor er spørgeskemaet udarbejdet således, at disse 

spørgsmål springes over. 

Yderligere kan det bemærkes, at spørgeskemaet er udarbejdet sådan, at alle spørgsmål er obligatoriske, og at 

man ikke kan komme videre i undersøgelsen, før respektive spørgsmål er besvaret. Dette gælder også i de 

spørgsmål, hvor vi har bedt respondenten begrunde eller uddybe sit svar. Her kan man heller ikke komme 

videre før, kommentarfeltet er udfyldt. 

I spørgeskemaerne er der gjort brug af mange forskellige spørgsmålstyper. Der er både benyttet lukkede og 

halvåbne spørgsmål. Der er brugt lukkede spørgsmål, når vi gerne vil have svar på noget meget præcist, som 

f.eks. ’Har det været muligt for dig at opnå tilstrækkelig information om fremdriftsreformen?’. Her var svar-

mulighederne kun ’ja’, ’nej’ eller ’ved ikke’. De halvåbne spørgsmål er brugt, når vi har ønsket et uddybet svar 

på et spørgsmål, som f.eks. ’Har færdiguddannede cand.merc.aud.-studerende samme niveau afhængigt af 

om de har læst på deltid henholdsvis fuld tid?’. Her var svarmulighederne også ’ja’, ’nej’ eller ’ved ikke’, men 

her blev respondenterne bedt om at uddybe deres svar med en kommentar. Fordelen ved dette er, at vi får 

klare svar på selve spørgsmålet, hvilket kan benyttes til kvantitative analyser, mens det samtidig er muligt at 

undersøge nærmere, hvorfor respondenterne har svaret det, de har. Der er benyttet åbne spørgsmål i få til-

fælde. Dette er brugt i tilfælde, hvor det har været interessant at få et uddybende svar på et forhold. Dette 

gælder f.eks. spørgsmålet ’Hvad er fordelen(e) ved at læse cand.merc.aud. på deltid?’. 

Ud over henholdsvis lukkede, halvåbne og åbne spørgsmål er der yderligere et væsentligt antal af spørgsmål, 

som er bygget op som spørgsmålsbatterier, det vil sige med svarskalaer. Vi har benyttet denne type spørgsmål 

til at teste holdninger og udsagn. Skalaen består af fem svarmuligheder, som går fra meget uenig til meget 

enig. Yderligere er svarkategorien ’Ved ikke’ medtaget. Et spørgsmål af denne type er f.eks. ’Venligst svar på 

nedenstående udsagn - At arbejde ved siden af studiet giver studerende en kontinuerlig praksis af det, de 

lærer på universitetet.’ 

Som nævnt er spørgeskemaerne til henholdsvis de CMA-studerende og revisionshusene forskellige. I de to 

kommende afsnit vil udformningen af spørgeskemaerne til henholdsvis de CMA-studerende og revisionshu-

sene blive gennemgået.  

Spørgeskemaerne udsendt til de CMA-studerende og revisionshusene samt svarene hertil er placeret som bi-

lag bagerst i afhandlingen. 

2.2.1.1 CMA-studerende 

Populationen til undersøgelsen af de CMA-studerende er alle studerende, som enten er i gang med eller har 

læst CMA. Populationen omfatter studerende fra alle universiteter, som i Danmark udbyder uddannelsen, dvs. 



Side 15 af 181 
 

Aalborg Universitet (AAU), Århus Universitet (AU), Copenhagen Business School (CBS) og Syddansk Universitet 

(SDU). Det blev vurderet, at spørgeskemaet nåede ud til flest mulige ved at sende det ud via Facebook, da de 

forskellige universiteter, studier og årgange har grupper her. På Facebook har vi søgt efter grupper for CMA-

studerende. Det var muligt at finde specifikke grupper kun for CMA på tre af universiteterne. SDU havde som 

det eneste universitet ikke en gruppe for studiet, hvorfor spørgeskemaet er lagt op på en gruppe for hele SDU. 

Spørgeskemaet blev lagt op i følgende fem grupper: ’Syddansk Universitet (SDU Odense)’, ’Cand.merc.aud 

(CMA) 2014’ (CBS), ’Cand.merc.aud (CMA) 2013’ (CBS), ’Cand.merc.aud (AAU) 2014-2016’ og ’Cand.merc.aud 

2014-2016’ (AU). I alt indeholder grupperne 998 personer. I tabel 1 ses fordelingen af de forskellige Facebook-

grupper. 

 

Tabel 1 

Antallet i de to facebookgrupper fra CBS samt antallet af medlemmer i grupperne for AAU og AU er fundet i 

de respektive grupper på Facebook. 

I de to CBS grupper er der flere, som er medlem begge steder. Derfor har vi udtrukket en medlemsliste for 

hver af de to grupper og herudfra fundet dubletter. 205 personer var medlem i begge grupper, hvorfor disse 

personer er trukket ud af opgørelsen ovenfor. 

Facebookgruppen for SDU indeholder medlemmer fra samtlige af SDU’s uddannelser, hvorfor dette medlems-

antal ikke kan bruges, da populationen kun indeholder CMA’er. Som alternativ er der derfor i SDU’s statistiske 

årsbog trukket tal over optagne studerende på SDU i Odense. Der er kun trukket tal for Odense, da Facebook-

gruppen kun er for medlemmer fra Odense og ikke Kolding. Det er valgt at tage antallet af de optagne fra 2011 

til 2014. Da vi lagde spørgeskemaet på Facebook, var de studerende, som startede i august eller september 

2015 ikke startet endnu, hvorfor 2014 er valgt som slutår. Der er valgt ikke at gå længere tilbage end 2011, da 

alle med start før 2011 vurderes at være færdiguddannet og derfor ikke længere er medlem af gruppen. For-

delingen over årene i antallet af optagne studerende på SDU i Odense ses i tabel 216.   

 

Tabel 2 

                                                           
16 Syddansk Universitet 2015 (B) 

Medlemmer i Facebookgrupper Antal

Cand.merc.aud (CMA) 2014 (CBS) 420

Cand.merc.aud (CMA) 2013 (CBS) 425

Dobbeltmedlemmer i CBS grupper -205

Cand.merc.aud (AAU) 2014-2016 39

Cand.merc.aud 2014-2016 (AU) 94

Syddansk Universitet (SDU Odense) 225

Total 998

År 2011 2012 2013 2014 Total

Optaget på SDU Odense 27 40 50 108 225
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Den sandsynlighedsbaserede udvælgelsesmetode, vi har brugt til at udvælge respondenter med, er stratifice-

ret udvælgelse17. Den bygger på, at populationen deles op i lag (strata), således at det sikres, at spørgeskemaet 

sendes ud til alle strata. I dette spørgeskema, ville vi gerne have data fra alle de forskellige universiteter for at 

få det mest repræsentative billede af hele Danmarks CMA-studerende. Derfor deltes population i fire strata – 

én for hver universitet. Derfor blev spørgeskemaerne lagt op i grupper for hvert universitet. Under hver strata 

foretog vi simpel tilfældig udvælgelse, da vi ikke udvalgte specifikke personer fra hver gruppe, men lod det 

være muligt for alle medlemmer af grupperne at svare. 

Linket til spørgeskemaet blev lagt på Facebook den 27. august 2015, hvilket var samme dag, som undersøgel-

sen blev åbnet. Vi fulgte løbene med i hvor mange besvarelser, der kom ind. Den 22. september 2015 vurde-

rede vi, at der ikke ville komme flere svar ind, da Facebookbrugere oftest svarer med det samme, når de ser 

en undersøgelse, samt fordi undersøgelsen efter kort tid ryger ned i rækken af nyhedsstrømmen. Vi vurderede, 

at vi havde fået tilstrækkeligt med svar, hvorfor det ikke blev vurderet som værende relevant at lægge under-

søgelsen op flere gange på Facebook. Undersøgelsen blev derfor lukket. 

2.2.1.2 Revisionshuse 
Populationen til undersøgelsen af revisionshusene er samtlige revisionskontorer i Danmark. Da det blev for-

modet, at der ikke kunne forventes svar på alle spørgeskemaerne, der blev sendt ud, blev det besluttet at 

sende spørgeskemaerne ud til alle de revisionshuse, som var forholdsvis let tilgængelige. Der blev udarbejdet 

et udtræk fra Virk.dk på alle de virksomheder, der er registreret under branchekode 69.20.00 ’Bogføring, re-

vision og skatterådgivning’ og som samtidig ikke er reklamebeskyttet. Det er ifølge Virk.dk ikke tilladt at sende 

materiale ud til virksomheder, som er reklamebeskyttet, hvorfor disse blev sorteret fra. Udtrækket fra Virk.dk 

gav en liste med 5.688 virksomheder. Ved en overfladisk gennemgang af listen blev det konstateret, at det 

ikke kun er revisionsvirksomheder, som benytter denne branchekode, men også bogføringsfirmaer, andre råd-

givningsfirmaer mm. Da disse ikke er en del af populationen filtrerede vi på de virksomheder, som har ordet 

’revision’ i deres registrerede firmanavn, i et forsøg på at få virksomheder der ikke er revisionsfirmaer sorteret 

fra. Dette efterlod os med en liste på 1.275 virksomheder. Nogle af disse virksomheder var registreret i Virk.dk 

med en e-mailadresse. På alle de virksomheder, som ikke var registreret med e-mailadresse, blev der foretaget 

en Google-søgning på firmanavnet i et forsøg på at finde en e-mailadresse til respektive revisionsfirma. Det 

lykkedes i nogle tilfælde, men der var desværre en del e-mailadresser som ikke var til at finde. Da vi formo-

dede, at det ville være en udfordring at få svar fra de største revisionshuse, valgte vi, hvor det har været muligt, 

at finde e-mailadresser til samtlige af deres kontorer i Danmark. Yderligere er dette begrundet i, at de største 

revisionshuse muligvis har forskellige uddannelsespolitikker på de forskellige kontorer i landet. Spørgeske-

maet blev sendt ud til de revisionsvirksomheder, hvor det var muligt at finde en e-mailadresse eller hvor der i 

forvejen var registreret en e-mailadresse. Der blev i alt sendt spørgeskema til 804 e-mailadresser. 

Metoden, vi brugte til udvælgelse, er systematisk udvælgelse18. I forsøget på at få spørgeskemaet så bredt ud 

som muligt, tog vi nogle systematiske tilvalg og fravalg, som har bevirket, at vi har påvirket stikprøvens omfang. 

                                                           
17 Boolsen 2008 s. 122 
18 Boolsen 2008 s. 123 
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Det vurderes at være systematisk udvælgelse frem for bevidst udvælgelse, da vi har foretaget sorteringer og 

valg gældende for hele populationen og ikke specifikt valgt bestemte revisionshuse ud. 

Spørgeskemaerne til revisionshusene blev udsendt og åbnet via SurveyXact den 6. september 2015.  Vi fulgte 

løbene med i antallet af besvarelser, der kom ind. Undersøgelsen blev lukket den 22. september 2015, da vi 

vurderede, at have fået tilstrækkelig med besvarelser til brug for den videre analyse. På baggrund heraf blev 

det ikke vurderet som værende relevant, at rykke for yderligere svar. Undersøgelsen blev derfor lukket. 

2.2.2 Bortfaldsanalyse og repræsentation 

De personer, som ikke har svaret på spørgeskemaerne, det vil sige bortfaldet, har påvirkning på udfaldet af 

undersøgelsen, hvilket kan medføre en skævvridning af undersøgelsens resultat19. For at finde ud af hvilken 

påvirkning bortfaldet har på resultaterne af spørgeskemaundersøgelserne af de CMA-studerende og revisi-

onshusene, er der nedenfor udarbejdet en bortfaldsanalyse for hver af de to spørgeskemaer. 

2.2.2.1 CMA-studerende 
Vi har modtaget 104 svar på spørgeskemaet fra de CMA-studerende. Vi har desværre oplevet, at respondenter 

har lukket spørgeskemaet før, alle spørgsmål var blevet besvaret. 103 respondenter har svaret på spørgsmål 

nummer tre, som spørger til, om respondenten læser eller har læst CMA. Spørgsmålet er medtaget for at 

sortere de respondenter fra, som ikke læser eller har læst CMA. CMA-studerende udgør populationen, og der 

ønskes derfor ikke svar fra personer uden for populationen. Det har vist sig at være et væsentligt spørgsmål, 

da vi har fået sorteret 19 respondenter fra, som ikke læser eller har læst CMA. Dette spørgsmål har derved 

højnet stikprøvens repræsentation i forhold til populationen. 84 har altså svaret, at de enten læser eller har 

læst CMA. Det er dette antal, som betragtes som undersøgelsens stikprøvestørrelse. 

Vi har lagt spørgeskemaet op i Facebookgrupper med tilsammen 998 medlemmer, hvorfor vi har en svarpro-

cent på 8%. Da vi via Facebookgrupperne har forsøgt at nå ud til hele populationen og statistisk set må have 

ramt en væsentlig del af populationen, vurderes denne svarprocent at være acceptabel. 

Det er sikret, at der er svar fra alle fire universiteter samt fra alle størrelser af revisionshuse. Dette er gjort for 

at få så varierede svar som muligt samt for at sikre, at stikprøven er så repræsentativ for populationen som 

muligt.  

I tabel 3 ses det, at 83 CMA-studerende har svaret på, hvilket universitet de har læst eller læser på. Den pro-

centvise fordeling mellem universiteterne er i al væsentlighed den samme fordelingen som mellem forventede 

optagne studerende på de fire universiteter20. 

                                                           
19 Boolsen 2008 s. 124 
20 Bilag 5 
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Tabel 3 

I tabel 4 ses, at 54 af de CMA-studerende arbejder i et revisionshus. Yderligere fremgår fordelingen af disse 

studerende i forhold til hvilken størrelse revisionshus, de arbejder i. Tabellen viser, at der er studerende re-

præsenteret i alle størrelser af revisionshuse. Det vurderes, at den procentvise fordeling mellem revisionshu-

senes størrelser er rimelig, da alle kategorier har stort set samme repræsentation. Dog med undtagelse af 

revisionshuse med under ti ansatte. Den procentvise lavere repræsentation af studerende, arbejdende hos 

revisionshuse med under ti ansatte, vurderes ikke at ødelægge stikprøvens repræsentation af populationen, 

da kategorien er til stede. 

 

Tabel 4 

Baseret på tabel 3 og 4 sluttes det, at stikprøven af de CMA-studerende er repræsentativ for populationen, da 

den procentvise fordeling af studerende på de fire universiteter er tilnærmelsesvis lig med virkeligheden samt 

da alle størrelser af revisionshuse er repræsenteret med en rimelig procentdel hver. 

2.2.2.2 Revisionshuse 
Spørgeskemaet til revisionshusene blev sendt ud til 804 e-mailadresser. Vi modtog i SurveyXact 39 mails om, 

at vores e-mail ikke kunne leveres til den pågældende e-mailadresse. Stikprøvestørrelsen er derved på 765 

respondenter. Vi har modtaget 91 svar fra revisionshusene, hvilket giver en svarprocent på 12%. Dette vurde-

res som en acceptabel svarprocent, da det vurderes, at der på baggrund heraf kan findes tendenser over po-

pulationen.  

Da det forudsættes, at der kan være forskel i respondenternes svar afhængig af revisionshusenes størrelser 

samt den geografiske placering, er det kontrolleret, at der i de modtagne svar er en repræsentativ fordeling 

af de to variabler i forhold til revisionsbranchens reelle tal. 

Den procentvise fordeling af revisionshusenes størrelse fra spørgeskemaundersøgelsen er sammenlignet med 

de faktiske tal fra branchen i tabel 5. Dansk Brancheanalyse har for 2014 analyseret revisionsbranchens 238 

Universiteter Antal Procent Antal Procent

Aalborg Universitet 48 9% 8 10%

Århus Universitet 83 16% 15 18%

Copenhagen Business School 230 45% 50 60%

Syddansk Universitet 145 29% 10 12%

Total 506 100% 83 100%

Studerende på universiteterne Svar fra studerende i undersøgelsen

Antal ansatte i revisionshus, som de CMA-studerende arbejder i Respondenter Procent

Revisionshus med over 200 ansatte 14 26%

Revisionshus med mellem 51 og 200 ansatte 16 30%

Revisionshus mellem 10 og 50 ansatte 18 33%

Revisionshus med under 10 ansatte 6 11%

I alt 54 100%



Side 19 af 181 
 

største revisionshuse21. Ud fra disse tal er antallet af ansatte i kategorierne ’revisionshuse med over 200 an-

satte’, ’revisionshuse med mellem 51 og 200 ansatte’ og ’revisionshuse med mellem 10 og 50 ansatte’ fundet. 

Antallet af ansatte med under ti ansatte er beregnet som residualen mellem stikprøvestørrelsen på de 765 

respondenter og antallet af revisionshuse i de andre tre kategorier. Dette er vurderet at være en tilstrækkelig 

beregning, da vi har tilstræbt at indeholde samtlige revisionshuse i stikprøven. Den procentvise fordeling af 

størrelsen på revisionshuse fra spørgeskemaet er i al væsentlighed lig med de faktiske tal i revisionsbranchen.  

 

Tabel 5 

Ligeledes er fordelingen af revisionshusenes geografiske placering fra spørgeskemaundersøgelsen sammen-

holdt med reelle tal fra revisionsbranchen. Branchens tal bygger på, hvor i landet hovedsædet har hjemsted 

og indeholder 227 forskellige revisionskontorer22. Fordelingen fra henholdsvis spørgeskemaet og revisions-

branchen er i al væsentlighed ens. 

 

Tabel 6 

På baggrund af stikprøvens fordeling mellem størrelse af revisionshus og geografiske placering, vurderes 

stikprøven at være repræsentativ for populationen. 

2.2.3 Kildekritik 

Vi har identificeret en række kritikpunkter ved vores indsamlede empiri, som skal tages med i vurderingen af 

indsamlede data. 

Det ses desværre af spørgeskemaundersøgelsernes svar, at en del respondenter springer fra i løbet af under-

søgelserne. Dette kommer til udtryk, da der er flest svar på de første spørgsmål, mens der igennem spørge-

skemaerne kommer færre og færre svar. Baggrundsvariablerne har derfor flere svar end de senere spørgsmål. 

                                                           
21 Dansk Brancheanalyse 2015 
22 Dansk Brancheanalyse 2015 

Antal Procent Antal Procent

Revisionshus med over 200 ansatte 4 5% 6 1%

Revisionshus med mellem 51 og 200 ansatte 7 8% 16 2%

Revisionshus med mellem 10 og 50 ansatte 21 24% 128 17%

Revisionshus med under 10 ansatte 56 64% 615 80%

I alt 88 100% 765 100%

Størrelse på revisionshus

Svar fra undersøgelsen Tal fra revisionsbranchen

Antal Procent Antal Procent

Jylland 46 51% 107 47%

Fyn 7 8% 15 7%

Sjælland og øerne 14 15% 55 24%

Hovedstadsområdet 24 26% 50 22%

I alt 91 100% 227 100%

Tal fra revisionsbranchen

Geografisk placering

Svar fra undersøgelsen
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I analysen, når der krydses en baggrundsvariabel og et spørgsmål, tages der udgangspunkt i spørgsmålets re-

spondenter, da de har færrest svar. Det vil sige, at de respondenter som har svaret på baggrundsvariablen 

men ikke spørgsmålet holdes uden for krydsanalysen. Dette betyder, at stikprøven til et givet spørgsmål er 

mindre end for hele undersøgelsen, men vi får kun relevante svar med, hvilket derved ikke har påvirkning på 

validiteten af empirien. 

Der er i spørgeskemaerne indarbejdet det, som SurveyXact kalder aktiviteter, hvilket betyder, at spørgsmål 

springes over, hvis ikke dette er relevant baseret på svar af tidligere spørgsmål. Dette er f.eks. tilfældet i 

spørgsmålet, hvor de CMA-studerende spørges til, om de arbejder indenfor revisionsbranchen. Her var det 

meningen, at spørgsmål om, hvor revisionshuset ligger samt, hvor mange ansatte det har, skulle springes over, 

hvis ikke respondenten arbejder indenfor revision. Ud fra antallet af svar i undersøgelsen ser det ikke ud som 

om, at alle aktiviteter er kørt optimalt på trods af grundig test af dette. Dette vurderes bl.a., da 36 af de CMA-

studerende svarer, at de arbejder indenfor revision, mens henholdsvis 58 og 54 svarer på, hvor deres revisi-

onshus ligger samt, hvor mange ansatte revisionshuset har. Her ses det altså, at flere respondenter er blevet 

sendt videre, end det var meningen. Omvendt forholder det sig med spørgsmålet om, hvad hensigten med de 

CMA-studerendes uddannelse er. Her er der kun 23 respondenter, som svarer. Det formodes derfor, at der 

har været en aktivitet som fejlagtigt, har sendt respondenterne forbi dette spørgsmål. I dette tilfælde har der 

været så få respondenter, at det er valgt, at der ses bort fra dette spørgsmålet, og at det derved ikke behandles 

i analysen. 

En af de ting som skulle undersøgelses i spørgeskemaundersøgelsen til revisionshusene var, hvordan revisi-

onshusene forholdte sig til fremdriftsreformen samt, hvordan reformens ændringerne påvirker deres måde at 

håndtere medarbejderens kandidatuddannelse på. I og med at respondenterne er udvalgt fra en komplet liste 

over samtlige revisionshuse i Danmark, er spørgeskemaet udsendt til en masse små revisionsvirksomheder, 

som ikke alle har CMA-studerende ansat. Dette har vi kunne se af svarene på spørgeskemaet, da en del af 

revisionshusene med under ti ansatte i kommentarfelterne til diverse spørgsmål anfører, at de ikke har CMA-

studerende ansat. Mange af de små revisionshuse, som ikke har CMA-studerende ansat, giver yderligere ud-

tryk for, at de ikke har taget stilling til fremdriftsreformen i og med, at det ikke har været relevant for dem. 

Det kan derfor i bagklogskabens lys have været relevant at indarbejde en aktivitet i spørgeskemaet, som 

gjorde, at revisionshuse uden ansatte CMA-studerende ikke skulle svare på spørgsmål om fremdriftsreformen. 

2.2.3.1 Statistisk usikkerhed 
Det er relevant, at se på spørgeskemaernes statistiske usikkerhed, da det giver et billede af, med hvor stor 

sandsynlighed undersøgelsernes resultater er korrekte og kan projekteres til populationen. At bedømme en 

undersøgelses samlede statistiske usikkerhed er en kompliceret opgave23. Det er valgt, at den statistiske usik-

kerhed kun beregnes stikprøvevist på spørgsmål. Der er taget udgangspunkt i et signifikansniveau på 95%, 

hvilket vil sige, at der er 95% sikkerhed for, at resultaterne af beregningen af den statistiske usikkerhed er 

korrekte. 

                                                           
23 Rambøll Management 2015 
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Til spørgsmålet om, hvorvidt de CMA-studerende i den daglige undervisningen lægger mærke til, at der både 

er en blanding af fuldtids- og deltidsstuderende, svarer 60% nej. Med 50 respondenter til spørgsmålet giver 

det en statistisk usikkerhed på 13,6, hvilket vil sige, at der med 95% sandsynlighed er mellem 46,4% og 73,6% 

af populationen, som mener nej til spørgsmålet. Denne statistiske usikkerhed er beregnet uden at medtage 

populationens størrelse som parameter. Det vides ikke, hvor stor populationen er, da den rummer alle nuvæ-

rende og tidligere studerende. Det forudsættes ved beregning af den statistiske usikkerhed med populatio-

nens størrelse som parameter, at populationen er 6.462, hvilket er samtlige af de optag der har været på CMA 

fra 2003 til 201524. Den statistiske usikkerhed er herefter 13,5. Det ses altså, at den statistiske usikkerhed 

falder, når populationens størrelse medtages som parameter. Hjemmesiden, som er brugt til beregning, råder 

til, at denne parameter kun medtages, hvis stikprøven er over 50% af populationen, da den ellers ikke har en 

væsentlig påvirkning på den statistiske usikkerhed. I vores undersøgelse udgør stikprøven ikke over halvdelen 

af populationen, hvorfor populationens størrelse ikke medtages som parameter i de efterfølgende beregnin-

ger. 

10% af de CMA-studerende svarer, at de læser på AU. Med 82 respondenter til spørgsmålet giver dette en 

statistisk usikkerhed på 6,5 og et konfidensinterval på mellem 3,5% og 16,5%. 

18,2% af revisionshusene svarer nej til, om det har været muligt at opnå tilstrækkelig information om frem-

driftsreformen. Til dette spørgsmål er der 44 respondenter, hvilket giver en statistisk usikkerhed på 10,2 og et 

konfidensinterval på mellem 8,0% og 28,4%. Til samme spørgsmål svarer 60% ja, hvilket giver en statistisk 

usikkerhed på 12,9. 

Det ses altså af ovenstående tre eksempler, at den procentvise andel af et givent svar samt antallet af respon-

denter har en påvirkning på den statistiske usikkerhed. For alle spørgsmål, for hvilke der er beregnet statistisk 

usikkerhed, er det fundet, at usikkerheden ligger på samme niveau som ovenstående tre eksempler. Den sta-

tistiske usikkerhed er en smule høj, men det vurderes på trods af dette, at resultaterne af spørgeskemaunder-

søgelserne er korrekte, da svarene stadig vil give en indikation af, hvordan holdninger blandt populationen 

udformer sig. I ovenstående eksempel vedrørende spørgsmålet om tilstrækkelig opnået information om frem-

driftsreformen ses det f.eks., at der er 95% sandsynlighed for, at mellem 8,0% og 24,4% af populationen me-

ner, at de ikke har fået tilstrækkelig information. Om det er 8,0% eller 24,4% er naturligvis en væsentlig forskel, 

men det giver stadig en indikation af, hvor niveauet af ikke opnået information ligger. Yderligere kan det tilfø-

jes, at afhandlingens analyse er af beskrivende karakter, hvorfor den statistiske usikkerhed ikke vurderes at 

have en påvirkning på vores konklusioner. 

2.2.3.2 Validitet og reliabilitet  
Vi har defineret to interessentgrupper til fremdriftsreformen, som er gennemgående for nærværende afhand-

ling – CMA-studerende og revisionshuse i Danmark. I spørgeskemaundersøgelsen til de CMA-studerende, de-

fineres populationen som alle studerende, som enten har læst CMA eller er i gang med at læse CMA. I denne 

definition af populationen inkluderes studerende, som er startet på studiet i sommeren 2015. Spørgeskemaet 

blev sendt ud i august 2015, hvorfor de nye studerende har haft mulighed for at svare på det uden at have 

                                                           
24 Bilag 5 
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haft den store viden til samtlige spørgsmål. Dog vurderes dette ikke at have påvirket den viden, som ønskes 

opnået fra spørgeskemaundersøgelsen, da antallet af nye studerende ikke kan være væsentlig i forhold til den 

samlede stikprøve. Derfor må det sluttes, at definitionsvaliditeten25 er opnået. 

I definitionen af revisionshuse i Danmark ligger alle størrelser af revisionshuse med alle typer af sammensæt-

ning af medarbejdere, herunder uddannelse, anciennitet mv. Dette inkluderer også små revisionshuse med 

under ti ansatte og uden CMA-studerende ansat, for hvem fremdriftsreformen er irrelevant. Disse responden-

ters svar kan derfor potentielt sløre undersøgelsens resultater og dermed også for den viden som der ønskes 

opnået ud fra undersøgelsen. Dette kommer til udtryk ved en del svar i kategorierne ’andet’ eller ’ved ikke’. 

Det vurderes dog ikke, at medtagelsen af de små revisionshuse uden CMA-studerende giver forkerte konklu-

sioner, hvorfor definitionsvaliditeten vurderes opnået. Dette begrundes i, at de små revisionshuse netop sva-

rer ’ved ikke’ eller ’andet’, og ikke går ind og tager stilling til spørgsmål om fremdriftsreformen, som de ikke 

har sat sig ind i. 

Reliabilitet er et udtryk for, hvor sikkert og præcist ens måleresultater er26, det vil sige, at det er vigtigt, at 

både spørgeskema og behandling af data er frie for unøjagtigheder. Som nævnt tidligere var der ved nogle få 

spørgsmål problemer med opsætningen af aktiviteter. Dette vurderes kun at vedrører få spørgsmål, hvorfor 

dette ikke påvirker reliabiliteten for samtlige indsamlede data. 

På baggrund af ovenstående vurdering af definitionsvaliditet og reliabilitet, vurderes den indsamlede empiri 

fra spørgeskemaundersøgelserne at være valid27, hvilket vil sige gyldig og relevant. Yderligere vurderes de 

primære data fra de to spørgeskemaundersøgelser at være repræsentativ for de to populationer. Afslutnings-

vis vurderes den statistiske usikkerhed at være på et acceptabelt niveau. 

2.3 Sekundære data og litteratur 

I afhandlingens udarbejdelse har vi foretaget søgninger på relevant materiale om fremdriftsreformen og dertil 

knyttede emner. Søgningerne er foregået på Google, på CBS’ biblioteket, på Foreningen for Statsautoriserede 

Revisorers (FSR) hjemmeside samt i tidsskrifterne Revision&Regnskab og Signatur. 

Relevant og anvendt materiale fremgår af litteraturlisten. Litteraturlisten består af sekundær data samt af 

bøger, artikler, rapporter, links til nettet mm. og består af både registerdata28 og procesdata29.  

Registerdataene stammer hovedsageligt fra registrer fra universiteterne og indeholder data om studerende. 

Disse er brugt flere steder i afhandlingen til at underbygge data fra spørgeskemaerne. 

Procesdata er produceret løbende til brug i samfundet og ikke med ugentlige, månedlige eller årlige interval-

ler. Procesdata består af artikler, bøger mm. og er benyttet til at indhente baggrundsviden om fremdriftsre-

formen, om anvendte teorier samt metodelære. 

                                                           
25 Andersen 2013 s. 84 
26 Andersen 2013 s. 84 
27 Andersen 2013 s. 84 
28 Andersen 2013 s. 145 
29 Andersen 2013 s. 144 
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Foruden litteratur til brug for baggrundsviden til afhandlingens indhold, er der udvalgt fem artikler, som be-

nyttes konkret i afhandlingen. Der er i spørgeskemaundersøgelserne anvendt udsagn fra disse fem artikler, og 

derudover benyttes artiklerne ligeledes i analysen.  

Artiklerne indeholder forskellige holdninger om fremdriftsreformen og er derved kvalitative, hvilket er et godt 

supplement til vores primære, kvantitative data.  

En af artiklerne er skrevet af en studerende fra AU, en anden er udgivet at Undervisnings- og Forskningsmini-

steriet og de sidste tre er skrevet af forskellige personer indenfor FSR. I artiklerne kommer forskellige holdnin-

ger om fremdriftsreformen til udtryk, hvorfor artiklerne er subjektive. Der er væsentlige forskelle i holdninger 

hos en studerende, hos Undervisnings- og Forskningsministeriet samt hos FSR. Alle tre aktører er derfor med-

taget for at få et forskelligartet syn på reformen. De fem artikler er beskrevet i afsnit 3.4.1. 

Formålet med at benytte artiklerne i spørgeskemaundersøgelserne er, at det har været et ønske at kunne 

teste forskellige udsagn på henholdsvis CMA-studerende og revisionshuse. Yderligere vil artiklerne kunne un-

derbygge de fundne konklusioner fra spørgeskemaerne samt være medvirkende til, at der kommer en anden 

vinkel på et givent emne.  

Foruden de fem ovenfor nævnte artikler benyttes der i analysen en artikel, som omhandler forskning af den 

danske befolknings modtagelse af velfærdsreformer i forhold til hvor meget og i hvor god tid, der kommuni-

keres om en påtænkt reform. Artiklen ’Velfærdsreformer skal kommunikeres’ er skrevet af Lars Lønstrup og 

refererer til forskning foretaget af forsker og politolog Christian Elmelund-Præstekær. Artikel benyttes i ana-

lysen til at understøtte resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne. Artiklen er fundet relevant i forhold til 

nærværende afhandling, da den kan give en forskningsmæssig vinkel på dele af afhandlingens problemformu-

lering. 

2.3.1 Kildekritik 

Kildekritikken vedrørende sekundær data går på, om datasøgningen er omfattende nok samt på, hvordan kva-

liteten af dataene er. 

Der er søgt på flere forskellige søgemaskiner, der er foretaget specifikke søgninger i relevante tidsskrifter samt 

søgt med mange forskellige søgeord. På baggrund heraf vurderes søgningen at være tilstrækkelig omfattende.  

Kvaliteten af de sekundære data kan svinge, men da de kommer fra flere forskellige kilder, vurderes dette ikke 

at have påvirkning på afhandlingens konklusioner. Dette forstærkes yderligere af, at den sekundære data kun 

benyttes til at understøtte konklusionerne fra den primære data, samt til at give en ny vinkel på et givet emne. 

På baggrund af vurderingen af datasøgningens omfang samt af kvaliteten af dataene, vurderes den sekundære 

data at være tilstrækkelig for at kunne benyttes i nærværende afhandling. 
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2.4 Analysemodel 

For at give et overblik over, hvordan analysen i nærværende afhandling er bygget op, samt for at forklare 

hvordan analysen hænger sammen med problemformulering, er nedenstående analysemodel (figur 2) udar-

bejdet. Analysemodellen vil i det følgende blive gennemgået. Yderligere vil det forklares, hvor i afhandlingen 

hvert undersøgelsesspørgsmål besvares. 

Som udgangspunkt for hele afhandlingen har vi afhandlingens problemformulering. Den er gengivet øverst i 

modellen i figur 2. 

Der er overordnet tre temaer i afhandlingen: fremdriftsreformen, informationsniveau og revisionsuddannel-

sens kvalitet. Disse temaer går igennem hele afhandlingen, lige fra undersøgelsesspørgsmålene til dataind-

samlingen til analysen. De tre temaer er indrammet af stiplede linjer i nedenstående model. 

Undersøgelsesspørgsmålene, som er listet under de respektive temaer, danner grundlag for, hvad som videre 

undersøges i afhandlingen.  

Vi har valgt at indhente empiri fra spørgeskemaer. I spørgeskemaerne er der benyttet udsagn fra artikler. 

Forud for dataindsamlingen gik udvælgelsen af relevante udsagn, jf. kapitel 3.5.1. Disse blev testet på både 

revisionshusene og de CMA-studerende i spørgeskemaundersøgelserne. 

Under temaet fremdriftsreformen gøres der i analysen brug af data fra spørgeskemaundersøgelserne, teori 

om stakeholder, teori om reguleringen af revisionsprofessionen set fra en international synsvinkel, en euro-

pæisk og en dansk synsvinkel samt en række artikler. Dette er illustreret ved de sorte prikker på pilen, som 

fører til analysen. Under temaet informationsniveau benyttes en undersøgelse om, hvad kommunikation har 

af betydning for modtagelsen af en velfærdsreform samt den simpel kommunikationsmodel. Disse bruges 

sammen med data fra spørgeskemaerne som udgangspunkt for analysen. Under temaet revisoruddannelsens 

kvalitet vil der i analysen gøres brug af data fra spørgeskemaet sammen teori om revision og kvalitet samt en 

række udsagn og artikler. 

Analyserne for hver af de tre temaer vil til sammen give konklusionen på afhandlingen samt danne grundlag 

for den videre perspektivering. 
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Figur 2 Afhandlingens analysemodel 
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Fremdriftsreformen påvirker revisorprofessionens uddannelse, hvorfor temaet fremdriftsreform omhandler, 

hvordan revisionsuddannelsen grundlæggende reguleres. Dette bruges som basis for resten af dette tema. 

Yderligere ses der på stakeholderteori og herudfra findes de væsentligste interessenter til reformen. De vig-

tigste interessenter er vurderet til at være de CMA-studerende og revisionshusene. Der vil derfor videre in-

denfor temaet fremdriftsreformen blive set på, hvordan disse to interessentgrupper tager imod reformen og 

hvilke ændringer reformen vil have fremadrettet. Temaet indeholder undersøgelsesspørgsmål A-E. Undersø-

gelsesspørgsmål A og B besvares i kapitel 4 om revisorprofessionens regulering, mens spørgsmål C, D og E 

besvares i analysen i kapitel 6. 

Temaet informationsniveau omhandler overordnet, hvordan informationen om fremdriftsreformens vedta-

gelse er givet til de to interessentgrupper, herunder hvornår og hvor meget information der er givet. Herud-

over ses der på, om disse parametre har påvirkning på, hvordan fremdriftsreformen er modtaget hos revisi-

onshusene og de CMA-studerende. Undersøgelsesspørgsmål F-I omhandler informationsniveauet og besvares 

i analysen i kapitel 6. 

Det tredje tema vedrører revisoruddannelsens kvalitet. Til en start undersøges det, hvordan der ses på kvalitet 

i uddannelsen internationalt, i EU og i Danmark. Dette vedrører undersøgelsesspørgsmål J og besvares i kapitel 

4 om revisorprofessionens regulering. Yderligere behandler dette tema revisionsteori, og teoriens syn på kva-

litet i uddannelsen. Afledt heraf ses der på revisionshusenes og de CMA-studerendes holdning til kvalitet i 

uddannelsen og deres forventninger til eventuelle ændringer af kvaliteten efter indførelsen af fremdriftsre-

formen. Undersøgelsesspørgsmål K og I besvares i analysen i kapitel 6. 

I problemformuleringen og undersøgelsesspørgsmålene formuleres det, at fremdriftsreformens ændringer 

skal ses i forhold til både de CMA-studerende og revisionshusene. Denne opdeling er ikke medtaget i analyse-

modellen i figur 2, men opsplitningen mellem de to grupper finder sted i analysen. Hvert tema vil altså blive 

delt op som illustreret nedenfor i figur 3. 

 

Figur 3 Opsplitning mellem CMA-studerende og revisionshuse 

 

  

CMA-studerende Revisionshuse CMA-studerende Revisionshuse CMA-studerende Revisionshuse

Fremdriftsreformen Informationsniveauet Revisoruddannelsens kvalitet

Problemformulering
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3 Teori og litteratur 

Der findes en omfangsrig litteratur, der beskæftiger sig med re-

visors uddannelse og certificering30. Forskningen dækker både 

globalt og regionalt og inkluderer lokale studier med forskellig 

fokus. Det er interessant at bemærke, at der i 2014 har været 

et forskningsstudie, som belyser, at der mangler forskning in-

denfor uddannelsesprocessen af revisorer31. 

Tidligere forskning har indikeret, at der er mangler i revisions-

uddannelsen32. Ud over udfordringerne med kvalitet i uddan-

nelsen, har forskningen også beskæftiget sig med etik og pro-

fessionel ansvarlighed, ekstern rapportering, revision af stats-

lige virksomheder og virksomheder, der ikke har profit for øje, 

internationale regnskabsstandarder og skat. Endvidere er der et 

stort omfang af studier som beskæftiger sig med mulighederne 

for at styrke revisoruddannelsen, herunder undersøges bl.a. uddannelsesformen og måden, hvorpå de stude-

rende bliver vurderet. Et andet fokus indenfor forskningen af revisionsuddannelsen er de studerendes hold-

ninger til uddannelsen. Indenfor dette område behandles karrieremuligheder, de studerendes færdigheder og 

kompetencer samt perspektiver og tilgange til læring og vurdering. Det er dette fokus og denne form for revi-

sionsstudie, som nærværende afhandling tilstræber at læne sig op imod. 

Ligesom forskning om uddannelsen af revisorer, findes der en række studier, der undersøger, hvordan revi-

sorprofessionen reagerer ved forskellige reforminitiativer33. En bølge af denne form for studier blev publiceret 

efter Enron-skandalen, da denne reformerede en række aspekter, som f.eks. de internationale revisionsstan-

darder samt uddannelsen af revisorer34. Det er på baggrund af dette, at revisorbranchens reaktion på frem-

driftsreformen undersøges, herunder reguleringen af revisorprofessionens uddannelse. Dette område be-

handles i kapitel 4. 

I dette kapitel vil relevante teorier og litteratur blive gennemgået. Teorierne danner grundlag for at kunne 

forstå begreber og benyttes som udgangspunkt for analysen i nærværende afhandling. 

David Flints revisionsteori giver et indblik i teorien bag revision, og hvorfor kvalitet i revisionsuddannelsen er 

vigtig. Denne teori skaber grundlag for kvalitetsforståelsen og benyttes i analysen om revisionsuddannelsens 

kvalitet i kapitel 6. 

                                                           
30 Apostolou m.fl. 2015 
31 Marriott m.fl. 2014 
32 Madsen 2015 
33 Zeff 2003 
34 Amernic & Craig 2004 
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Stakeholderteorien gennemgås for at få en forståelse af teorien og dens dilemmaer. Yderligere danner denne 

teori grundlag for Jens O. Ellings interessentgruppeteori, hvilken er benyttet til at identificere revisionsprofes-

sionens interessenter. Interessentgruppeteorien benyttes ydermere som udgangspunkt for fastlæggelse af 

fremdriftsreformens væsentligste interessenter, hvilket sker i kapitel 4. 

Den simple kommunikationsmodel beskrives overordnet i dette kapitel, da den danner grundlag for forståel-

sen af en kommunikationsproces. En proces, som netop har fundet sted i forbindelse med fremdriftsreformens 

tilblivelse og vedtagelse. Kommunikationsmodellen benyttes i analysen af informationsniveauet i kapitel 6. 

Som nævnt indgår anvendt litteratur også som en del af dette kapitel. Det er fundet relevant at beskrive den 

litteratur, som anvendes direkte i analysen, for at give en forståelse af, hvad den indeholder. 

I oversigten ovenfor ses det, at afhandlingen nu er i boksen om revisionsregulering. 

3.1 David Flints revisionsteori 

I dette afsnit vil David Flints revisionsteori blive beskrevet. Revisionsteorien giver et indblik i teorien bag revi-

sion, og hvorfor kvalitet i revisionsuddannelsen er vigtig. Denne teori skaber grundlag for kvalitetsforståelsen 

og benyttes i analysen om revisionsuddannelsens kvalitet i kapitel 6. 

Revisionsteori ligger til grund for regelsættet om, hvordan revisor bør agere, herunder hvad revisors arbejde 

bør tage udgangspunkt i. Grundlaget for den lovmæssige regulering af revisorprofessionen kommer altså fra 

den teoretiske revisionsteori, som gennem mere end de sidste 50 år er blevet udviklet fra teoretiker til teore-

tiker. Til en start vil teoretikerne Robert Kuhn Mautz og Hussein Amer Sharaf blive behandlet, hvorefter David 

Flints teori vil blive belyst. 

Første gang, teorien bag revision og revisors rolle blev introduceret, var i 1961 af Robert Kuhn Mautz og Hus-

sein Amer Sharaf i form af bogen ’The Philosophy of Auditing’. På baggrund af otte grundlæggende postulater 

og ni tilhørende koncepter blev revisionsteorien beskrevet ud fra en videnskabelig metodisk tilgang35. Mautz 

og Sharaf lægger vægt på, at postulater er altafgørende for at skabe en teori. De mener, at man uden postu-

later ikke kan komme tættere på teori, ligegyldigt om postulaterne viser sig at være sande eller falske. Deres 

grundlæggende postulater bliver videreudviklet til koncepter, som i sidste ende er grundlaget for revision i 

praksis. Mautz og Sharafs revisionsteori har sammen med andre senere teoretikeres revisionsteorier dannet 

grundlag for de standarder og love, som siden har været gældende indenfor revision i praksis.  

David Flint byggede videre på Mautz og Sharafs revisionsteori, da han i 1988 udgav bogen ’Philosophy and 

Principles of Auditing – An Introduction’. Flint har samme tilgang til revisionsteori som Mautz og Sharaf, da 

hans teorier også tager udgangspunkt i postulater. 

En forskel mellem Mautz og Sharaf samt Flints teorier er, at Mautz og Sharaf betragter revisors rolle i forhold 

til den enkelte virksomhed, mens Flint ser revision ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, hvor revision har en 

social betydning. Vores samfund ændrer sig konstant, hvorfor Flint mener, at revisor og lovgiver hele tiden er 

nødsaget til at forholde sig til samfundets behov for revision, herunder samfundets forventninger til revisors 

                                                           
35 Mautz & Sharaf 1961 kap.l 2 og 3 
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ansvarlighed og uafhængighed. Det kræver at samfundet har tillid til revisionsprofessionen for at revisor kan 

opfylde samfundets behov, krav og forventninger. 

På trods af at både Mautz og Sharaf samt Flint benytter postulater i opbygningen af teorien, forkaster Flint en 

lang række af Mautz og Sharafs postulater. Flints postulater vil i det følgende blive behandlet. 

Postulater 

Flint har opdelt sin teori i fire dele. Ud over en redegørelse for den helt grundlæggende teori bag revision samt 

redegørelse for revision som et socialt koncept, består den første del af Flints syv postulater. Disse er med til 

at udgøre begrebsrammen og derved grundlag for konstruktionen af sin revisionsteori. De syv postulater ly-

der36: 

1) Den primære betingelse for revision er, at der enten er: 

a) Et ansvarligt forhold mellem to eller flere parter 

b) Et behov for at en part etablerer pålidelige og troværdige informationer, som andre parter skal 

kunne stole på 

c) Et behov for ansvarlighed for en bred offentlighed 

d) Et behov eller ønske om at etablere pålidelige finansielle data, hvor disse kan påvirke beslutninger 

i en bredere offentlighed 

2) Økonomisk ansvarlighed forudsætter at der foregår revision, fordi de regnskabsmæssige forhold er 

for fjerne, komplekse og/eller af væsentlig betydning i forhold til at kunne blive offentliggjort uden 

revision 

3) Revision er kendetegnet ved en uafhængig status, samt frihed til at undersøge og rapportere uden 

begrænsninger 

4) Udførslen af revision bygger på verifikation af beviser 

5) Regnskabsstandarder fastsættes, herunder defineres måleenheder til vurdering af regnskabsstandar-

dernes duelighed på virkeligheden 

6) De reviderede finansielle data rapporteres klart og troværdigt, således at revisionens konklusion kom-

munikeres tydeligt 

7) Revision skaber en økonomisk og social fordel, idet den er med til at optimere ressourceallokeringen 

i virksomheden og samfundet. 

De ovenstående syv postulater definerer revision som en social funktion, jf. Flints egen teori. De enkelte po-

stulater vil ikke blive uddybet yderligere men er medtaget, idet de er fundamentet for Flints revisionsteori.  

Koncepter 

De tre øvrige dele af Flints teori består af kategorierne autoritet, proces samt standarder. Hver kategori består 

af tre teoretiske koncepter bag revision og revisors rolle, og de fremgår af tabel 7. 

                                                           
36 Flint 1988 s. 21-23 
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Tabel 7 

På grund af relevans for nærværende afhandling vil vi ikke komme nærmere ind på alle ni koncepter. Vi har 

dog valgt at se nærmere på konceptet kompetence, da revisors uddannelse er med til at danne grundlaget for 

dette koncept. 

Revisor skal have gode kompetencer og derved være dygtig til sit job for at kunne skabe autoritet. Gode kom-

petencer består i at have tilstrækkelig viden og færdigheder, hvilket opnås gennem uddannelse og praktiske 

erfaringer37.  

Det er vigtigt, at regnskabsbruger har tillid til revisors kompetencer, da regnskabsbruger ikke har mulighed for 

at kontrollere revisors udførte revisionshandlinger, som danner grundlag for den afgivne konklusion på års-

rapporten. 

Flint mener, at en vigtig del i udførslen af revision er revisors professionelle dømmekraft38. Dette er vigtigt, da 

revisors manglende professionelle dømmekraft kan medføre, at revisor ikke får indsamlet relevant revisions-

bevis eller, at vurderingen af revisionsmaterialets væsentlighed er mangelfuld. Dette kan bevirke, at revisor 

får givet en forkert påtegning på årsrapporten. På baggrund af dette mener Flint, at det er vigtigt at sikre, at 

revisor opnår de nødvendige kompetencer, hvilket skal opnås gennem uddannelse og statsautoriseret certifi-

cering39. I Danmark certificeres revisor til statsautoriseret revisor og må først underskrive regnskaber, når cer-

tificeringen er opnået. På denne måde kan regnskabsbruger se, at et givent regnskab er revideret af en god-

kendt og kvalificeret revisor. Certificeringen og uddannelsesforløbet til at blive statsautoriseret revisor er der-

ved særdeles vigtig i forhold til kvaliteten af årsrapporten. 

3.2 Stakeholderteori 

I dette afsnit vil stakeholderteori og de dertilhørende dilemmaer blive gennemgået. Dette for at give en bag-

grundsviden om denne teori, hvilket er relevant, da næste afsnit om Jens O. Ellings interessentgruppeteori 

bygger på stakeholdertankegangen. 

Den nulevende, amerikanske forsker Robert Edward Freemann betegnes som forgangsmanden indenfor 

stakeholderteori. Han udgav i 1984 sin bog om stakeholderteorien40 og åbnede derved op for det, der senere 

hen er blevet en klassisk diskussion om, hvorvidt en virksomhed eksisterer på grund af shareholderne eller 

stakeholderne. Ifølge shareholderteorien eksisterer virksomheden på grund af shareholderne eller ejerne. Det 

                                                           
37 Flint 1988 s. 48 
38 Flint 1988 s. 50 
39 Flint 1988 s. 52 
40 Freeman 1984 

Autoritet Proces Standarder
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er disse, som har indskudt kapital, og det er dem, som sikrer det fortsatte eksistensgrundlag. Virksomheden 

eksisterer derfor for at udbetale profit til ejerne. 

Stakeholderteorien tager udgangspunkt i, at virksomheden ikke kun eksisterer, fordi der skal tjenes profit, 

men derimod har interesse i alle grupper, som har indflydelse på virksomheden. Denne teori har et lidt bredere 

udgangspunkt, da denne teori mener, at virksomheden eksisterer på grund af dens samfunds- og miljømæs-

sige ansvar. Stakeholderteorien er derfor meget brugt indenfor CSR (Corporate Social Responsibility). 

3.3 Jens O. Ellings interessentgruppeteori 

Den danske professor Jens O. Ellings interessentgruppeteori vil blive gennemgået i dette afsnit. Denne teori 

tager udgangspunkt i den netop gennemgåede stakeholderteori. Ellings teori ser på en virksomhed som en 

koalitionsmodel af interessegrupper. Teorien benyttes til at identificere revisionsprofessionens interessenter 

senere i dette kapitel, hvilket er relevant at se på i forhold til denne afhandling. Senere i afhandlingen ses på, 

hvilke interessenter der er de væsentligste i forhold til fremdriftsreformens påvirkning på revisionsprofessio-

nens uddannelse. 

I henhold til Ellings interessentgruppeteori sætter en virksomhed som selvstændig enhed ikke mål og kan ikke 

træffe beslutninger selv41. En virksomhed er en koalition af individuelle ressourceejere, som træffer beslutnin-

ger og har personlige, individuelle mål. Ressourceejere stiller en ressource til rådighed for virksomheden, hvil-

ket både kan være arbejdskraft, kapital eller lignende. Som gevinst får ressourceejerne en modydelse fra virk-

somheden, så som løn, afkast, renter mm.  

Ressourceejerne kan opdeles i en række interessentgrupper, som indenfor hver gruppe overordnet set yder 

den samme ydelse og modtager den samme modydelse. Interessentgrupperne består både af de primære og 

de sekundære interessentgrupper. De primære interessentgrupper omfatter ledelsen, medarbejdere, ejere, 

långivere, kunder, leverandører og offentlige myndigheder, mens de sekundære interessentgrupper består af 

det eksterne miljø. 

I figur 4 ses Ellings koalitionsmodellen af interessentgrupper. 

                                                           
41 Elling 2010 s. 24 
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Figur 4 Virksomheden som koalitionsmodel af interessegrupper42 

Hver ressourceejer er styret af individuelle mål, og beslutning om ressourceallokering til en anden koalitions-

gruppe kan nemt tages. Det kan f.eks. være, at en medarbejdere vælger at skifte job, at banken vælger at 

kræve indfrielse af lån for i stedet at satse på en anden virksomhed, eller at en kunde vælger konkurrentens 

produkter i stedet for virksomheden. 

Ressourceejernes individuelle mål er i de fleste tilfælde modsatrettede. Medarbejderne vil gerne have højere 

løn, ejerne vil gerne have større afkast, kunderne lavere priser og leverandørerne højere priser. Det er ledel-

sens opgave at tage sig af denne ressourceallokering, kommunikere den til interessentgrupperne foruden at 

være virksomhedens ansigt udadtil, at tage sig af den daglige drift og formulere virksomhedens mål. Dog skal 

det huskes, at ledelsen har sine egne individuelle mål, hvilket typisk er at optimere virksomhedens resultat for 

på denne måde at højne sig selv og opnå status. En anden måde, hvorpå ledelsen kan opnå dette, er ved at få 

virksomheden til at vokse, hvilket kræver kapital. For at være mest muligt uafhængige af ejere og långivere vil 

ledelsen typisk sørge for at spare op i virksomheden. Dette kolliderer direkte med ejernes interesse om at 

udlodde så meget udbytte som muligt. At ledelsen ønsker at bruge et overskud til opsparing, og ejerne ønsker, 

at det skal udloddes som udbytte, er en helt klassisk konflikt i virksomheder og betegnes som principal-agent-

teorien. 

Da alle interessegrupperne på den ene eller anden måde er økonomisk afhængig af virksomhedens økonomi-

ske formåen, er de også interesseret i den eksterne regnskabsinformation og er derved regnskabsbrugere af 

virksomhedens eksterne regnskab. Der er en række minimumskrav til det eksterne regnskab, men ud over 

dette er det ledelsens vurdering, hvilken information, som skal offentliggøres. Ledelsen har derfor mulighed 

for at påvirke den offentliggjorde informationen efter egne interesser. 

                                                           
42 Elling 2010 s. 24 
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3.3.1 Revisorprofessionens interessenter 

Ovenfor er Ellings interessentgruppeteori beskrevet teoretisk med udgangspunkt i en virksomhed og dens in-

teressenter. Ellings tankegang om måden at anskue interessenter på vil i det følgende blive brugt til at identi-

ficere revisorprofessionens interessenter. Det er vigtigt at identificere disse interessenter for, at vi ved, hvem 

som kan påvirke professionen, hvem som har gavn af professionen og hvem som påvirkes, hvis professionen 

reguleres. Revisorprofessionens interessenter er illustreret i figur 5. Disse interessenter er dem, som har ind-

flydelse på revisorprofessionens udformning eller dem som påvirkes af dens udformning. 

 

Figur 5 Interessentmodel for revisorprofessionen 

De primære interessenter er folketinget, revisionshusene, revisionsstuderende, FSR, revisorernes kunder, ban-

ker og Erhvervsstyrelsen. 

Folketinget udformer og vedtager love som regulerer revisorprofessionen. De har derved stort set som de 

eneste direkte indflydelse på reguleringen af professionen. Politikerne er alt andet lige interesseret i, at ud-

dannelser udformes for mindst mulige omkostninger og med mest mulig kvalitet. Dette er deres ydelse til 

revisionsprofessionen. Modydelsen består i, at de får uddannet kvalificerede revisorer, som kan varetage hver-

vet som offentlighedens tillidsrepræsentant.  

Revisionshusene har i særdeleshed interesse i, hvordan professionen udformes og reguleres, da kvaliteten af 

uddannelserne og medarbejdernes kunnen direkte påvirker det arbejde, de udfører. Ydelsen, som revisions-

husene giver revisionsprofessionen, består i, at de dels skaffer kandidater til uddannelsen samt sikre dem job 

efter endt uddannelse. Som modydelse får revisionshusene dygtige og kvalificerede revisorer.  
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Revisionsprofessionens udformning påvirker de studerende dels i deres valg af uddannelse, og dels når de er 

i gang med studiet. Revisionsstuderende påvirker revisionsprofessionen på den måde, at deres engagement 

og faglige formåen påvirker kvaliteten af professionen. Modydelsen består her i, at de studerende får en brug-

bar uddannelse på højt fagligt niveau. 

En lang række andre interessenter er også påvirket af professionens udformning, herunder uddannelsens kva-

litet. Disse interessenter har et ønske om, at revisionsuddannelsen forbliver på højest mulige niveau, så den 

udførte revision bliver af højeste kvalitet. Disse interessenter er bl.a. FSR, virksomhedens kunder, banker og 

Erhvervsstyrelsen.  

De sekundærer interessenter er det eksterne miljø som består af andre offentligheder, foreninger og sam-

menslutninger, så som f.eks. Dansk Industri. 

3.4 Den simple kommunikationsmodel 

Den simple kommunikationsmodel er i nærværende afsnit beskrevet. Der er taget udgangspunkt i situationen 

om formidlingen af fremdriftsreformen. Det er vigtigt at forstå kommunikationsprocessen af fremdriftsrefor-

men, herunder hvilke aktører der indgår i processen. Dette er begrundet i, at der i analysen af informations-

niveauet i kapitel 6, vil blive brugt indhold fra kommunikationsmodellen. 

Den simple kommunikationsmodel er i figur 6 illustreret og er udarbejdet med udgangspunkt i kommunikati-

onen af fremdriftsreformen. Folketinget er afsender, mens de CMA-studerende og revisionshusene er modta-

ger af en besked. Beskeden udgøres af fremdriftsreformen. De CMA-studerende og revisionshusene kommer 

efter modtagelsen af informationen om fremdriftsreformen med feedback til folketinget i form af høringsvar.  

 

Figur 6 Den simple kommunikationsmodel 

Når folketinget som afsender formidler en besked, hvilket i dette tilfælde er fremdriftsreformen, vil modtagel-

sen hos de CMA-studerende og revisionshusene afhænge af, hvilken form og på hvilken måde, de modtager 

beskeden. Beskeden kan være påvirket af støj i form af f.eks. sprogbrug eller formidling. Det er derfor vigtigt, 

at beskeden kommunikeres klar og forståeligt, således at støj mindskes mest muligt. 

Kommunikation af en given besked er først fuldført, når beskeden har været igennem hele kommunikations-

processen, og afsender har fået feedback. Fuldførelsen af processen er ikke påvirket af, hvilken feedback der 
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gives, og derved om modtager er enig i beskeden fra afsender. Såfremt modtager er negativt stemt overfor 

beskeden, vil feedbacken gøre det nemmere for begge parter at forstå, hvorfor de er uenige.  

3.5 Anvendt litteratur 

I dette afsnit vil den litteratur, der bruges direkte i analysen blive gennemgået. Det drejer sig både om artik-

ler, hvor udsagn er brugt i de to udsendte spørgeskemaer, samt en artikel, som vedrører undersøgelse af 

danskernes modtagelse af velfærdsreformer. Det vurderes at være relevant at gennemgå denne litteratur, 

da det er en forudsætning at kende artiklernes indhold til, når de benyttes i analysen i kapitel 6. 

3.5.1 Artikler med udsagn 

I de udsendte spørgeskemaer er der blevet testet udsagn, som kommer fra artikler om fremdriftsreformen. I 

dette afsnit vil de artikler, som er anvendt i spørgeskemaerne blive gennemgået. Dog listes udsagnene til en 

start i tabel 8. 

 

Tabel 8 

’Sådan smadrer man en populær uddannelse’43 er en artikel af Mick Langholm Hansen, som er CMA-stude-

rende på første semester på AU. Han argumenterer i sin artikel for, at fremdriftsreformen er en nødvendighed, 

da studerende bliver nødt til at spare ligesom alle andre i samfundet. Dog mener han, at fremdriftsreformen 

ikke passer til CMA-studiet, da den hidtidige ordning med deltidsstudie har sikret en lav arbejdsløshed blandt 

de færdiguddannede CMA’er samt da den rammer forkert i og med, at deltidsstuderende CMA’er ikke mod-

tager SU, men til gengæld betaler skat. Mick Langholm Hansen nævner yderligere, at undervisningen forbed-

res af de deltidsstuderendes deltagelse, da de bringer deres viden fra erhvervslivet og deres praktiske erfaring 

ind i undervisningen. Følgende udsagn fra artiklen er benyttet i spørgeskemaundersøgelserne: ”Jeg kan godt 

                                                           
43 Hansen 2014 

Artikel

Sådan smadrer man en populær uddannelse 

(Mick Langholm Hansen)

Ny lov skader revisoruddannelsen

(Charlotte Jepsen m.fl.)

SU-reform skal bringe de studerende bedre 

gennem uddannelserne

(Uddannelses- og Forskningsministeriet)

Revisorer anbefaler fuldtidsjob på studiet

(Tom Vile Jensen)

Der risikerer at blive mangel på kvalificerede 

revisorer – fremdriftsreformen må gå om

(Jens Otto Damgaard og Charlotte Jepsen)

Muligheden for at kombinere arbejde og studie bør styrkes - også på andre 

retninger end cand.merc.aud. Det vil gøre godt både for kvaliteten i 

uddannelserne og for beskæftigelsesmulighederne for de studerende

Det er utilfredsstillende og uforståeligt, at politikerne på den måde kasserer en 

succesfuld uddannelsesmodel, som hidtil har genereret højt kvalificerede 

kandidater, der er gået direkte fra universitetet og i arbejde - og hvor rigtig mange 

har ikke ligget samfundet til last og trukket på SUsystemet, fordi de har arbejdet 

fuld tid ved siden af studiet

Udsagn

Jeg kan godt forstå, at en sådan reform kan være nødvendig, vi studerende bliver 

jo nødt til at spare, ligesom alle andre i samfundet skal spare

De (læs: fuldtidsbeskæftigede i en revisionsvirksomhed) er også med til at gøre 

undervisningen mere levende ved at bidrage med deres praktiske erfaring og 

direkte input fra erhvervslivet

Men med de nye regler er der risiko for, at de studerende vil få svært ved at 

gennemføre uddannelsen, da de færreste vil kunne gennemføre uddannelsen på 

de normerede to år og derfor risikerer at bruge alle deres eksamensforsøg uden at 

have bestået eksamen

Unge i Danmark bliver sent færdige med deres uddannelser og kommer dermed 

sent ud på arbejdsmarkedet, hvor de kan tjene penge og klare sig selv

SU-systemet er på nogle områder dyrere, end der er behov for
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forstå, at en sådan reform kan være nødvendig, vi studerende bliver jo nødt til at spare, ligesom alle andre i 

samfundet skal spare” og ” De (læs: fuldtidsbeskæftigede i en revisionsvirksomhed) er også med til at gøre 

undervisningen mere levende ved at bidrage med deres praktiske erfaring og direkte input fra erhvervslivet”. 

I et presseklip på FSR’s hjemmeside redegøres der for et debatindlæg i Jyllandsposten, hvor administrerende 

direktør for FSR Charlotte Jepsen sammen med en række linjekoordinatorer og studienævnsformænd fra de 

danske universiteter har skrevet debatindlægget ’Ny lov skader revisoruddannelsen’44. I debatindlægget næv-

nes der bl.a., at CMA-studerende skal have tre års praktisk erfaring inden SR-studiet påbegyndes. Dette har en 

væsentlig del af de studerende opnået sideløbende med CMA-studiet. Dette harmonerer ikke med de nye 

regler, hvilket der argumenteres for i følgende udsagn: ”Men med de nye regler er der risiko for, at de stude-

rende vil få svært ved at gennemføre uddannelsen, da de færreste vil kunne gennemføre uddannelsen på de 

normerede to år og derfor risikerer at bruge alle deres eksamensforsøg uden at have bestået eksamen”. Yder-

ligere nævner debatindlægget, at der er risiko for, at færre vil søge ind på CMA, hvilket vil give færre godkendte 

revisorer. 

I pressemeddelelsen ’SU-reform skal bringe de studerende bedre gennem uddannelserne’45 fra Uddannelses- 

og Forskningsministeriet præsenteres udspillet til fremdriftsreformen, som skal investere i jobskabelse samt 

sikre, at der fremover er penge nok til de voksende årgange af studerende. Det er meningen, at fremdriftsre-

formen skal forbedre de offentlige finanser med to mia. kr. samt medvirke til, at jobudbuddet øges med 3.600 

personer i 2020. Pressemeddelelsen redegør for indholdet af fremdriftsreformen overordnet og opstiller to 

centrale udfordringer, som reformen tager udgangspunkt i. Disse to udfordringer er testet i spørgeskemaun-

dersøgelserne og lyder: ”Unge i Danmark bliver sent færdige med deres uddannelser og kommer dermed sent 

ud på arbejdsmarkedet, hvor de kan tjene penge og klare sig selv” og ”SU-systemet er på nogle områder dy-

rere, end der er behov for”. Yderligere udtaler daværende uddannelsesminister Morten Østergaard, at frem-

driftsreformen skal sikre, at unge kommer hurtigere i gang med og bedre igennem uddannelserne, hvilket 

gøres ved at stille krav til de studerende om en aktiv studiedeltagelse samt forbedre rammerne for merit, 

studieskift og optag. Yderligere vil fremdriftsreformen målrette SU’en, så den gives til dem, som har mest brug 

for den. 

Artiklen ’Revisorer anbefaler fuldtidsjob på studiet’46 er skrevet af Erhvervspolitisk direktør i FSR Tom Vile 

Jensen. Han mener, at regeringen i sin udformning af fremdriftsreformen kun har fokuseret på, at de stude-

rende skal hurtigt igennem deres uddannelse, men har glemt at tænke på om efterspørgslen fra arbejdsmar-

kedet på bestemte fag stemmer med antallet af de ledige dimitterende. For at skabe bedre match mellem de 

studerende og arbejdsmarkedet argumenterer han for, at uddannelserne i højere grad skal planlægges, så de 

studerende har bedre mulighed for at få erhvervserfaring under studiet – ligesom det foregår på CMA-studiet. 

Færdiguddannede CMA’er har en arbejdsløshed, som er helt nede på to procent, hvilket herved beviser, at 

der mellem de CMA-studerende og arbejdsmarkedet er et godt sammenspil. Tom Vile Jensen argumenterer 

for, at fremdriftsreformen ødelægger dette gode samspil, da fremdriftsreformen tvinger de studerende til at 

sætte deres karriere på pause eller pålægge virksomhederne eller de studerende en stor ekstraregning. Artik-

                                                           
44 FSR 2013 (C) 
45 UFM 2013 (B) 
46 FSR 2014 
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len slutter med følgende udsagn, som er benyttet i spørgeskemaundersøgelsen til de studerende: ”Mulighe-

den for at kombinere arbejde og studie bør styrkes - også på andre retninger end cand.merc.aud. Det vil gøre 

godt både for kvaliteten i uddannelserne og for beskæftigelsesmulighederne for de studerende”. 

Artiklen ’Der risikerer at blive mangel på kvalificerede revisorer – fremdriftsreformen må gå om’47 er skrevet 

af formand i FSR Jens Otto Damgaard og administrerede direktør i FSR Charlotte Jepsen. Artiklen redegør for, 

at flere og flere unge søger ind på CMA-studiet, hvilket jf. artiklen bl.a. skyldes kombinationen af teoretisk 

lære på CMA-studiet og den praktiske erfaring fra revisionsarbejdet. Det frygtes, at denne tilgang af stude-

rende vil ændre sig ved indførelsen af fremdriftsreformen – dels begrundet i at der efter indførelsen af refor-

men ikke er lige så gode muligheder for kombination af teori og praktik, dels begrundet i at revisionshusene 

vil få en ekstraregning på 100.000 kr., hvis de vil uddanne en CMA-kandidat. Med følgende udsagn opfordres 

regeringen til at lade fremdriftsreformen gå om: ”Det er utilfredsstillende og uforståeligt, at politikerne på den 

måde kasserer en succesfuld uddannelsesmodel, som hidtil har genereret højt kvalificerede kandidater, der er 

gået direkte fra universitetet og i arbejde - og hvor rigtig mange har ikke ligget samfundet til last og trukket på 

SUsystemet, fordi de har arbejdet fuld tid ved siden af studiet”. 

3.5.2 Undersøgelse af danskernes modtagelse af velfærdsreformer 

I analysen i kapitel 6 benyttes en artikel om danskernes modtagelse af velfærdsreformer. Denne artikel gen-

nemgås i det følgende. 

I artiklen ’Velfærdsreformer skal kommunikeres’ skrevet af Lars Lønstrup redegør han for en undersøgelse 

foretaget af forskeren og politologen Christian Elmelund-Præstekær fra Syddansk Universitet sammen med 

kollegerne Michael Baggesen Klitgaard og Gijs Schumacher. Denne undersøgelse tager udgangspunkt i de otte 

største velfærdsreformer gennemført i Danmark fra 1993-2011. Undersøgelsen har været inde og vurdere 

meningsmålinger efter en vedtaget velfærdsreform for at se på, om opbakningen til den siddende regering er 

steget, faldet eller er forblevet uændret efter vedtagelsen af den givne reform. 

Fire ud af de otte reformer blev kommunikeret åbent og i god tid inden vedtagelsen i Folketinget. I to af tilfæl-

dene gik regeringen frem i meningsmålingerne, mens regeringen i de to andre tilfælde blev på samme niveau. 

I de to tilfælde, hvor regeringen blev på samme niveau i meningsmålingerne havde oppositionen været i me-

dierne med stærke argumenter imod reformen. 

Ved de fire andre reformer ud af de otte blev der ikke kommunikeret åbent om planerne for reformen. I flere 

af tilfældene blev reformen smuglet med i finanslovsforhandlingerne og blev først offentliggjort efter, at re-

formen var en del af finansloven. Dette gav i alle fire tilfælde nedgang i vælgeropbakningen. 

Undersøgelsens konklusion er, at regeringen ikke kan tabe noget på at kommunikere åbent og i god tid inden 

vedtagelse af en velfærdsreform, samt at det er en fordel at være tydelig i sit udtryk om, hvorfor velfærdsre-

formen er en nødvendighed. Tværtimod kan en regering vinde støtte fra vælgerne, hvis ikke oppositionen går 

til modangreb. Mangel på kommunikation vil i alle tilfælde være en dårlig idé. 

                                                           
47 Damgaard & Jepsen 2015 
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4 Revisorprofessionen regulering 

I nærværende kapitel er vi nået til revisorprofessionens regule-

ring, jf. modellen til højre. Revisionsbranchen er underlagt 

mange reguleringer fra flere forskellige instanser. For at forstå 

baggrunden for den lovbestemte del af revisoruddannelsen 

samt for at forstå, hvordan revisoruddannelsen reguleres, vil 

reguleringen af revisors certificeringsproces bliver gennemgået 

i dette kapitel. Til en start vil det blive gennemgået, hvordan 

revisorprofessionsuddannelsen reguleres internationalt, i EU 

sammenhæng samt i Danmark. 

Uddannelsen til statsautoriseret revisor i Danmark er bl.a. regu-

leret i en række bekendtgørelser. I dette kapitel vil udviklingen 

i de sidste fire bekendtgørelser blive gennemgået. Dette gøres 

for at skabe forståelse for, hvilke ændringer der har været i de 

seneste år samt for at give forståelse for, hvilke ændringer den seneste bekendtgørelse har medført. Den 

seneste bekendtgørelse er vedtaget på baggrund af fremdriftsreformen. 

Da fremdriftsreformen er omdrejningspunktet for hele nærværende afhandling, er denne ligeledes gennem-

gået nedenfor. Vi vil komme ind på, hvad formålet med reformen er, hvilke konkrete ændringer den har med-

ført, samt hvilke interessenter der er til udformningen. 

For at kunne tydeliggøre, hvilke ændringer fremdriftsreformen har haft medført, er det vurderet at være væ-

sentligt at gennemgå, hvordan revisionsuddannelsen så ud før fremdriftsreformens vedtagelse.  

FSR har væsentlig indflydelse og påvirkning på samt holdning til, hvordan uddannelsesforløbet til at blive stats-

autoriseret er sammensat. Nedenfor vil det derfor blive belyst, hvordan FSR forholder sig til uddannelsen, 

herunder i særdeleshed i forhold til kvaliteten i uddannelsen. 

I det sidste afsnit i dette kapitel vil ændringerne til CMA-uddannelsen blive synliggjort. En af ændringerne er, 

at det nu kun er muligt at læse CMA på deltid, hvis der betales for det. Denne deltidsuddannelse udbyder 

universiteterne på forskellige måder. Da det vurderes at være en af de væsentligste ændringer til CMA-uddan-

nelsen, vil dette blive gennemgået. 

4.1 Revisorprofessionens regulering ifølge international lovgivning 

IFAC er forkortelsen for International Federation of Accountants og er den internationale forening for revisor-

branchen. Foreningen blev stiftet i oktober 1977 af 63 medlemslande, heriblandt Danmark48. Formålet med 

IFAC er at varetage revisorprofessionens interesser global set, herunder at udvikle internationale standarder, 

                                                           
48 IFAC 2015 (A)  
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at sikre samarbejde mellem de forskellige medlemmer samt at være det internationale repræsentant for re-

visionsbranchen49. 

I dag består IFAC af 175 medlemmer fordelt i 130 lande, der repræsenterer ca. 2,8 millioner revisorer50. I for-

eningen fastsættes de internationale standarder for etik, revisoruddannelse og efteruddannelse samt udøvel-

sen af revisorprofessionen. 

Det er udvalget IAESB (International Accounting Education Standards Board) under IFAC, der udarbejder ud-

dannelsesstandarderne. Uddannelsesstandarderne forkortes IES og står for International Education Standard. 

Der findes pt. 8 IES’er, som alle har været igennem en offentlig global høring, inden disse er blevet udgivet. De 

8 IES’er er listet i tabel 9 og inkluderer resumé af dem hver. 

 

Tabel 9 

IES 1-7 omhandler standarder og reguleringer for både revisorer samt højt kvalificerede regnskabsfolk. IES 8 

er derimod den eneste uddannelsesstandard, der kun vedrører revisorer.  Med udgangspunkt i nærværende 

afhandlings fokus på deltids- og fuldtidsuddannelser på CMA, er det relevant at se på IES 3 om faglige kvalifi-

kationer, IES 5 om praktisk erfaring og på IES 8 om revisors kompetencer. 

                                                           
49 FSR 2015 (B) 
50 IFAC 2015 (B) 

IES Titel og indhold

1 Entry Requirements to Professional Accounting Education Programs

Denne IES indeholder principperne til udformning og kommunikation af 

uddannelseskravene for at blive optaget på en officiel revisoruddannelse.

2 Initial Professional Development - Technical Competence

Denne IES indeholder principperne til læringsmål for teknisk kompetence, som de 

kommende professionelle revisorer skal kunne opfylde gennem deres IPD.

3 Initial Professional Development - Professional Skills

Denne IES indeholder principperne til læringsmål om de faglige kvalifikationer, som en 

professionel revisor bør besidde.

4 Initial Professional Development - Professional Values, Ethics, and Attitudes

Denne IES indeholder principperne til læringsmål for værdier, etik og holdninger, som en 

professionel revisor skal kunne demonstrere efter IPD. 

5 Initial Professional Development - Practical Experience

Denne IES indeholder principperne for den praktiske erfaring, en professionel revisor 

skal tilegne sig i løbet af sin IPD.

6 Initial Professional Development - Assessment of Professional Competence

Denne IES indeholder principperne til vurdering af den faglige kompetence, som en 

professionel revisor bør besidde. 

7 Continuing Professional Development

Denne IES indeholder principperne til efteruddannelse for professionelle revisorer, som 

sætter fokus på udvikling og vedligeholdelse af nuværende kompetencer. 

8 Competence Requirements for Audit Professionals

Denne IES indeholder principperne til den professionelle revisors kompetencer.
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Inden de tre udvalgte IES’er bliver gennemgået, er det relevant at forstå begrebet ’Initial Professional Deve-

lopment’, som bliver brugt i flere af de otte IES’er. Initial Professional Development (IPD) er den grundlæg-

gende faglige udvikling og er læringsmål, som revisor skal opnå for at blive certificeret. IPD indeholder punk-

terne uddannelse, praktisk erfaring samt vurdering af disse to punkter, jf. Framework for IES §3151. 

Uddannelsesdelen bliver defineret som værende uddannelse og træning, der bygger på en generel uddan-

nelse, udviklings- og teknisk kompetence, professionelle kvalifikationer samt professionelle værdier, etik og 

holdninger. 

Den praktiske erfaringsdel indebærer, at revisorkandidaten arbejder på et revisionskontor, hvor der er opga-

ver, der er relevante for kandidaten i forhold til at udvikle sine professionelle kompetencer. 

Den sidste del af IPD er vurderingsdelen. Her går man ind og måler eller vurderer om revisorkandidatens pro-

fessionelle kompetence udvikler sig i løbet af uddannelsen og den praktiske erfaring. 

Den grundlæggende faglige udvikling har ikke en bestemt tidshorisont. Jf. Framework for IES §3252 vil IPD fort-

sætte indtil det punkt, hvor revisorkandidaten kan demonstrere sine professionelle kompetencer i forhold til, 

hvad det kræver at få et job som professionel revisor. 

IES 3 fremsætter de faglige krav til revisors kvalifikationer. I IES 3 §1 bliver revisors kvalifikationer oplyst til at 

indebære, at revisor er intellektuel, at revisor kan kommunikere, og at revisor har både personlige og organi-

satoriske færdigheder. Disse færdigheder skal sammenkobles med en teknisk kompetence samt faglige vær-

dier, etik og holdninger, således at revisor kan demonstrere sin faglige kompetence for omverdenen. Samtlige 

af de færdigheder, som revisorkandidaten forventes at kunne opfylde efter IPD, bliver oplistet i IES 3 §7. Listen 

indeholder de læringsmål hvert kompetenceområde indeholder.  

Praktisk erfaring bliver i IES 5 §3 beskrevet som værende en del af IPD, da det er med til at danne revisors 

grundlæggende faglige kvalifikationer. Reglerne om praktisk erfaring fremgår af IES 5 §1. 

Af IES 5 §4 fremgår det, at principperne i IES 5 kan variere fra medlemsland til medlemsland. Dette skyldes, at 

hvert enkelt medlemsland kan have forskellige behov, forskellige krav fra deres nationale lovgivning og for-

skellige forventninger fra offentligheden til revisors kompetencer. 

IES 8 indeholder krav til revisors både praktiske og teoretiske uddannelse under hele forløbet til at blive stats-

autoriseret revisor. Yderligere fastsætter IES 8 mange krav til revisor, før denne kan praktisere revision samt 

afgive erklæringer. 

Blandt kravene til revisors uddannelse kan nævnes, at medlemslandene skal sørge for, at revisorkandidaten 

skal have en uddannelse på minimum bachelorniveau, eller hvad der er tilsvarende hertil, jf. IES 8 §29 b.  

Et af de andre krav som IES8 fastsætter, fremgår af §58 og indeholder reglerne for praktisk erfaring. Det er her 

bestemt, at revisorkandidaten efter endt teoretisk uddannelse skal have en praktisk erfaring på mindst tre år. 

Det er almindelig kendt, at ikke alle medlemslande har samme tidsmæssige krav til den praktiske erfaring. IES 

8 §58 erkender dette, men stiller det samtidig som et krav til medlemslandene, at deres revisorkandidater skal 

                                                           
51 IFAC (2015) (C) 
52 IFAC (2015) (C) 
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kunne udvise en udvikling i viden og erfaring, så de opnår de relevante kompetencer samt professionelle vur-

deringsevner i forhold til en revisionssag, uanset hvor længe deres praktiske erfaring tidsmæssigt har varet.   

Yderligere er en faglig høj viden om bl.a. regnskabsaflæggelse samt rapportering vigtig for revisorkandidaten 

at kunne mestre, jf. IES 8 §36 og §38. 

Mens IES 1-7 både vedrører revisorer og højt kvalificerede regnskabsfolk, fremsætter IES 8 kun regler om re-

visorer. I IES 8 §43 nævnes det specifikt, at det niveau der nævnes i IES 3 i forhold til faglige kvalifikationer og 

generel uddannelse, er lavere end det niveau der omtales i IES 8. 

Ifølge IES 8 kræver det altså som minimum en bachelorgrad at blive statsautoriseret revisor. Yderligere er der 

krav om praktisk erfaring, faglig høj viden samt faglig høje kvalifikationer til jobbet som revisor. Disse punkter 

er vigtige standarder i forhold til kvalitet i revisoruddannelsen. Kvaliteten i revisoruddannelsen er et fokusom-

råde i de internationale standarder og spiller en rolle i hele forløbet til at blive statsautoriseret revisor. 

4.2 Revisorprofessionens regulering ifølge EU 

I afsnit 4.1 blev revisoruddannelsen ifølge de internationale standarder behandlet. I dette afsnit ændres syns-

vinklen nu til EU, da kravene til revisoruddannelsen ifølge EU’s 8. direktiv i det følgende vil blive gennemgået. 

Direktivet ’Europa-parlamentets og rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af års-

regnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om 

ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF’53 trådte i kraft den 29. juni 2006. Direktivet indeholder regler om 

lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber og er relevant i nærværende afhandling, da 

direktivets andet kapitel indeholder bestemmelser om autorisation af personer, der skal foretage lovpligtig 

revision. Direktivet kaldes i daglig tale EU’s 8. direktiv. 

Det 8. direktivs andet kapitel omhandler godkendelse, efteruddannelse og gensidig anerkendelse af revisor. I 

dette kapitel findes artiklerne 3-12, som udgør reglerne til de krav, der stilles til revisorer, der kan godkendes 

til at udføre lovpligtig revision i EU's medlemslande. Disse ti artikler sætter rammerne for de minimumskrav, 

EU stiller til revisorer.  

At der er tale om minimumskrav betyder, at de enkelte medlandslande i EU som minimum skal indføre disse 

regler om revisoruddannelsen. Det enkelte medlemsland har dog mulighed for at fastsætte regler ud over EU 

direktivets krav. Med direktivets minimumsregler er der derfor ikke tale om en harmonisering af revisorud-

dannelsen i EU, men EU fastsætter laveste fællesnævner til medlemslandene. 

EU’s 8. direktiv blev i Danmark implementeret ved lov nr. 468 af 17. juni 2010 om godkendte revisorer og 

revisionsvirksomheder. Med denne lov blev direktivet fuldt ud implementeret i Danmark. Dog vedtog Dan-

mark ikke kun minimumskravene. På enkelte områder blev der indført regler om bl.a. revisors teoretiske ud-

dannelse, som stiller højere krav til revisionsuddannelsen end minimumskravene i EU's 8. direktiv. De regler 

Danmark vedtog ud over det 8. direktiv, vil ikke yderligere blive gennemgået i dette afsnit, da det gennemgås 

i næste afsnit om revisoruddannelsens regulering i Danmark. 

                                                           
53 EU's 8.direktiv 2006/43/EF 
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I tabel 10 ses et overblik over minimumskravene fra EU’s 8. direktiv.  

 

Tabel 10 

I forhold til den danske revisoruddannelse er det især artiklerne 6, 7, 8 og 10, der har interesse, idet disse 

artikler indeholder rammerne for den praktiske og teoretiske vej til at blive statsautoriseret revisor. Ud af disse 

fire artikler er det artikel 6 ’Uddannelseskvalifikationer’ og artikel 7 ’Faglig kvalifikationseksamen’, der har 

mest relevans for nærværende afhandling i tråd med at holde fokus på revisorprofessionens regulering.  

I artikel 6 i EU’s 8. direktiv står der: ”Med forbehold af artikel 1154 kan en fysisk person kun godkendes til at 

udføre en lovpligtig revision efter at have opnået et niveau, der giver adgang til en universitetsuddannelse, 

eller et tilsvarende niveau og derefter gennemgået et teoretisk undervisningsprogram og fuldført en praktisk 

uddannelse samt bestået en af den pågældende medlemsstat afholdt eller anerkendt faglig kvalifikationsek-

samen på niveau med afgangseksamen fra et universitet eller et tilsvarende niveau.” 

Artikel 6 er en generel og overordnet bestemmelse, der indeholder, hvilke uddannelseskvalifikationer en re-

visor skal besidde. Det, der er mest relevant at bemærke, er, at der ikke ordret står, at revisorkandidaten skal 

tage en kandidatgrad i revision for at blive statsautoriseret revisor. Der lægges i artikel 6 op til at revisorkan-

didaten har et niveau, der giver adgang til en universitetsuddannelse eller har et tilsvarende niveau, hvilket vil 

sige, at en hvilken som helt kandidatgrad er adgangsgivende for at læse videre til statsautoriseret revisor. Ser 

man på artiklen ud fra kvalitet af revisoruddannelsen, er det tydeligt, at den revisorstuderende skal opnå et 

givet fagligt og teoretisk niveau for at kunne læse videre til statsautoriseret revisor.  

I artikel 7 står der: ”Den i artikel 6 omhandlede faglige kvalifikationseksamen skal sikre den nødvendige teo-

retiske viden om de forhold, der er relevante for udøvelse af lovpligtig revision samt evne til at anvende denne 

viden i praksis. Denne eksamen skal, i det mindste delvis, være skriftlig.” 

Artikel 7 omhandler den eksamen, der afholdes for, at revisor kan blive autoriseret. Artiklen foreskriver, at 

denne som minimum delvis skal være skriftlig. 

Ifølge EU’s 8. direktiv skal revisor altså opnå en kandidatgrad for at kunne læse videre til statsautoriseret revi-

sor. Dog er det ikke nødvendigt, at kandidatuddannelsen er CMA. Kvaliteten i revisoruddannelsen bliver sikret 

ved, at revisorkandidaten gennemgår en praktisk uddannelse, et teoretisk undervisningsprogram samt består 

                                                           
54 Artikel 11 omhandler trusler direkte eller indirekte mod revisor, som derved gør denne uafhængig. Revisor skal derved fratræde 

sin stilling 

Artikel Titel

Vedrører den danske 

revisoruddannelse Vedrører CMA

Artikel 3 Godkendelse af revisorer og revisionsfirmaer

Artikel 4 Godt omdømme

Artikel 5 Fratagelse af godkendelse

Artikel 6 Uddannelseskvalifikationer x x

Artikel 7 Faglig kvalifikationseksamen x x

Artikel 8 Prøve i teoretisk viden x

Artikel 9 Fritagelse

Artikel 10 Praktisk uddannelse x

Artikel 11 Kvalifikationer som følge af langvarig praktisk erfaring

Artikel 12 Kombination af praktisk og teoretisk uddannelse

EU's 8. direktiv kapitel 2 - minimumskrav
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den endelige kvalifikationseksamen. På denne måde testes kandidatens kompetencer indenfor både den teo-

retiske og den praktiske kunnen.  

4.3 Revisorprofessionens regulering ifølge dansk lovgivning 

I de to foregående afsnit er regulering af revisorprofessionens uddannelse blevet gennemgået – både ud fra 

international og europæisk lovgivning. I det følgende vil regulering af revisoruddannelsen ud fra dansk lovgiv-

ning blive gennemgået, herunder vil der blive set på de bekendtgørelser, der ligger til grund for revisoruddan-

nelsen i Danmark. Den sidste ændring af bekendtgørelserne er foretaget på baggrund af vedtagelsen af frem-

driftsreformen. Fremdriftsreformens formål, indhold, interessenter samt konkrete påvirkninger på CMA vil 

derfor også blive behandlet. 

Regulering af uddannelser i Danmark sker ved at Folketinget vedtager love, som påvirker uddannelsesbekendt-

gørelserne. Uddannelsesbekendtgørelserne fastsætter indenfor hvilke rammer, universiteterne kan tilbyde og 

udforme uddannelser. I bekendtgørelse BEK nr. 1520 af 16/12/2013 bilag 1 kapitel 3.3 fremgår det, at det kun 

er CMA-uddannelsen, som er adgangsgivende til eksamen til at blive statsautoriseret revisor. Dette er altså en 

skærpelse af EU’s krav til den adgangsgivende eksamen til statsautoriseret revisor. Ifølge EU’s 8. direktiv er 

alle kandidatuddannelser adgangsgivende, mens det i Danmark altså kun er en kandidatgrad i revision, som er 

adgangsgivende. 

Det er vedtagelsen af fremdriftsreformen, som danner grundlag for den sidste ændring, der er foretaget til 

bekendtgørelserne og medførte vedtagelsen af bekendtgørelse BEK nr. 1520 af 16/12/2013. For at få en for-

ståelse af den nyeste bekendtgørelse samt hvilken udvikling bekendtgørelserne har været igennem, gives der 

i følgende afsnit et historisk overblik over udviklingen indenfor bekendtgørelserne, der vedrører kandidatud-

dannelserne, herunder CMA. 

4.3.1 Udvikling i uddannelsesbekendtgørelserne 

Vi har valgt at se på de seneste fire bekendtgørelser, som vedrører revisorkandidatuddannelsen, idet disse fire 

bekendtgørelsesændringer og udvikling af disse er relevant i forhold til nærværende afhandling. Tages der blot 

én bekendtgørelse mere med længere tilbage på tidslinjen, består ændringerne i overgangen til brug af ECTS-

point systemet, hvilket ikke er relevant at gennemgå i forhold til fokus i denne afhandling. Nedenfor ses en 

tidslinje over de fire uddannelsesbekendtgørelse, som herefter vil blive gennemgået. 

 

BEK nr. 1520 af 

16/12/2013 træder i 

kraft

1. januar 2014

BEK nr. 588 af 

21/06/2001 træder i 

kraft

BEK nr. 814 af 

29/06/2010 træder i 

kraft

1. september 2001 1. september 2004

BEK nr. 338 af 

06/05/2004 træder i 

kraft

1. juli 2010
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Bekendtgørelsen BEK nr. 588 af 21/06/2001 har titlen ’Bekendtgørelse om revisorkandidatuddannelsen’. 

Denne bekendtgørelse er den sidste der kun omhandler revisorkandidatuddannelsen og ikke alle andre kan-

didatuddannelser. Af denne bekendtgørelse fremgår det, at revisorkandidatuddannelsen var fastsat til 120 

ECTS-point55, og at uddannelsen skal være færdiggjort senest fem år efter uddannelsen er påbegyndt56. 

Denne bekendtgørelse trådte i kraft den 1. september 2001. Siden indførelsen af ECTS-point systemet i den 

danske lovgivning, har det været fastsat, at en kandidatuddannelse svarer til 120 ECTS-point. Dette vil derfor 

ikke blive behandlet i de næste afsnit. 

Bekendtgørelsen BEK nr. 338 af 06/05/2004 har titlen ’Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser 

ved universiteterne’. Med denne bekendtgørelse er der nu tale om fælles uddannelsesbekendtgørelser, som 

både indeholder bestemmelser for samtlige bacheloruddannelser og samtlige kandidatuddannelser. Med 

ikrafttrædelsen af bekendtgørelsen den 1. september 2004 bliver det pålagt det enkelte universitet at fast-

lægge, hvornår en studerende senest skal have afsluttet deres uddannelse57. Desuden bliver det nævnt i be-

kendtgørelsen, at kandidatuddannelsen kan tilrettelægges som en deltidsuddannelse58. Bekendtgørelsen BEK 

nr. 588 af 21/06/2001 har ikke samme ordlyd vedrørende muligheden for deltidsuddannelse, men idet den 

studerende, jf. denne bekendtgørelse, skal være færdig med sin uddannelse senest fem år efter uddannelsen 

er påbegyndt, må det sluttes, at der ikke er den store forskel i de to bekendtgørelser vedrørende muligheden 

for at tage CMA på deltid.  

Bekendtgørelsen BEK nr. 814 af 29/06/2010 trådte i kraft den 1. juli 2010. Med denne bekendtgørelse bliver 

der for første gang sat normeret tidsramme på kandidatuddannelsen. Såfremt kandidatuddannelsen bliver 

taget i umiddelbar tilknytning til en bacheloruddannelse, er den normeret tid 24 måneder. Længden af uddan-

nelsen afhænger dog af, hvornår på studieåret, der startes på kandidatuddannelsen. Den normerede tid er 

kun 22 måneder, hvis uddannelsen påbegyndes i efterårssemesteret, da sommerferiemånederne herved 

springes over59. Kandidatuddannelsen kan også tages som en deltidsuddannelse60. Det er op til det enkelte 

universitet at fastlægge, hvornår den studerende senest skal have afsluttet sin kandidatuddannelse61. Når det 

er op til det enkelte universitet at bestemme, hvor lang tid en studerende må være om sin uddannelse, betyder 

det, at tidsrammen vil fremgå af det enkelte universitets studieordning for den pågældende kandidatuddan-

nelse. Det vil med andre ord sige, længden af en given kandidatuddannelse dels afhænger af, hvilken uddan-

nelse der læses, samt dels afhænger af på hvilket universitet den studerende læser sin kandidatuddannelse. 

Med bekendtgørelsen BEK nr. 1520 af 16/12/2013 bliver afsnittet ’Tilmelding til fag’ indført under kapitlet 

’Tilrettelæggelse’. Dette afsnit er den største ændring ved denne bekendtgørelse i forhold til de tidligere. I 

bekendtgørelsens §7 står der: Inden påbegyndelsen af hvert studieår eller hvert halve studieår skal universi-

                                                           
55 BEK nr. 588 af 21/06/2001, §7, stk. 1 
56 BEK nr. 588 af 21/06/2001, §2, stk. 4 
57 BEK nr. 338 af 06/05/2004, §5, stk. 2 
58 BEK nr. 338 af 06/05/2004, §5, stk. 1 
59 BEK nr. 814 af 29/06/2010, §5, stk. 1 
60 BEK nr. 814 af 29/06/2010, §5, stk. 1 
61 BEK nr. 814 af 29/06/2010, §5, stk. 2 
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tetet sikre, at studerende på bachelor- og kandidatuddannelser bliver tilmeldt fag eller fagelementer på ud-

dannelsens relevante studietrin svarende til henholdsvis 60 ECTS-point eller 30 ECTS-point, jf. dog stk. 362. 

Tilmelding skal ske, uanset at en studerende mangler at bestå fag fra et tidligere studieår’. Det bliver altså 

tydeliggjort i BEK nr. 1520 af 16/12/2013 §7, at det ikke længere er muligt for studerende at fravælge et eller 

flere fag eller eksaminer efter behov, men at det er obligatorisk at tage uddannelsen på normeret to år. 

Som tidligere nævnt er det fremdriftsreformens vedtagelse, som medvirker til ændringerne i BEK nr. 1520 af 

16/12/2013. Det vurderes derfor som værende relevant at dykke yderligere ned i reformen, da det er denne, 

som danner grundlag for ændringerne på CMA, samt da det er denne som danner grundlag for nærværende 

afhandling. 

4.3.2 Fremdriftsreformen 

I dette kapitel vil der gås i dybden med fremdriftsreformen. Herunder vil der ses på, hvad formålet med frem-

driftsreformen er, samt hvilke specifikke ændringer den indeholder. Yderligere undersøges det, hvilke interes-

senter fremdriftsreformen har. Dette er relevant, da det giver et udtryk for, hvem reformen påvirker. 

4.3.2.1 Fremdriftsreformens formål 
Regeringen fremlagde den 19. november 201063 udspil til fremdriftsreformen. Fremdriftsreformens udspil 

havde tre hovedformål. For det første skulle SU’en omprioriteres til fordel for at skabe en bedre folkeskole, 

hvilket skulle nås gennem afskaffelse af SU til hjemmeboende unge på ungdomsuddannelser. For det andet 

ønskede regeringen at skabe et SU-system som giver mere frihed, fleksibilitet og flere valgmuligheder. Dette 

vil nås ved tilbud om attraktive finansieringsmuligheder til studiestart og uddannelse på udenlandske univer-

siteter samt ved at ændre loftet for, hvor meget en studerende må tjene ved siden af SU’en uden at blive 

trukket i SU. Som det tredje hovedformål med fremdriftsreformen ønskedes det, at studerende bliver tidligere 

færdige med deres videregående uddannelse, hvilket vil nås ved at begrænse SU til normeret uddannelses-

længde samt ved en kontant bonus til de studerende, som starter tidligt på uddannelse og bliver færdig før 

tid. For at sidstnævnte kan lade sig gøre, skal fremdriftsreformen ligeledes motivere uddannelsesstederne til 

at give de studerende mulighed for at blive færdig før tid. 

  

                                                           
62 Stk. 3 siger: I de tilfælde, hvor undervisning i et fag eller fagelement først påbegyndes i løbet af studieåret, kan tilmelding til faget 
eller fagelementet undtagelsesvis ske efter påbegyndelsen af hvert studieår eller hvert halve studieår, dog inden undervisningen i 
faget begynder 
63 Regeringen 2010 (B) 
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Nedenfor ses en tidslinje for tilblivelsen af fremdriftsreformen. 

 

 

4.3.2.2 Fremdriftsreformens indhold  
Den 18. april 201364 blev den daværende regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, 

Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance enige om indholdet i fremdriftsreformen. Fremdriftsrefor-

mens lovforslag gik på at ændre SU-loven, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddan-

nelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. Lovforslaget blev ved-

taget i Folketinget den 28. juni 201365. 

Fremdriftsreformens ændringer er estimeret til at medføre besparelser på 2,2 mia. kr. Fremdriftsreformens 

vedtagelse ændrer følgende66: 

 Hidtil har alle studerende fået SU for normeret tid plus 12 ekstra klip svarende til 12 måneders ekstra 

SU. Efter vedtagelse af fremdriftsreformen vil det nu kun være studerende, som påbegynder en vide-

regående uddannelse senest to år efter afslutning af deres adgangsgivende uddannelse, der har disse 

ekstra 12 klip. Studerende, der mere end to år efter afslutning af adgangsgivende uddannelse, starter 

på en videregående uddannelse får kun SU for normeret tid. Disse regler gælder for studerende opta-

get første gang på en videregående uddannelse pr. 1. juli 2014. Dog er der vedtaget en overgangsord-

ning for de studerende, som har en adgangsgivende eksamen fra 2011. Disse vil kunne starte på en 

videregående eksamen pr. 1. juli 2014 og stadig være omfattet af reglerne om de ekstra 12 klip.  

 Udbetalingen af SU stopper, hvis den studerende har været studieinaktiv i seks måneder efter indfø-

relsen af fremdriftsreformen. Hidtil har det været efter 12 måneder. Yderligere indføres der en ny 

kontrol for, hvornår den studerende er studieinaktiv. Denne kontrol består i, at den studerende ikke 

får udbetalt SU, hvis ikke der er registeret tilstrækkeligt opnået ECTS-point indenfor en seks måneders 

periode. Disse regler træder i kraft for studerende startende på en videregående uddannelse pr. 1. juli 

2016 eller derefter. 

                                                           
64 UVM 2013 
65 Lovforslag nr. L225 
66 UFM 2013 (A) 

*undtagelser for få dele af reformen

28. juni 2013

Fremdriftsreformen 

træder i kraft for 

nye studerende*

1. juni 2014 1. juli 2015

Fremdriftsreformen 

træder i kraft for 

studerende som 

allerede er i gang 

med deres 

uddannelse*

Den daværende regeringen 

(Socialdemokraterne og Det 

Radikale Venstre), Venstre, 

Dansk Folkeparti, 

Konservative og Liberal 

Alliance bliver enige om 

indholdet i 

fremdriftsreformen

Regeringen 

fremlægger udspil til 

fremdriftsreformen

Lovforslaget blev 

vedtaget i 

Folketinget

19. november 2010 18. april 2013
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 Fremdriftsreformen indeholder krav om, at der sker obligatorisk tilmelding til fag svarende til studie 

på fuld tid, samt at det ikke er muligt at framelde sig eksamen samt første reeksamen. For studerende, 

der allerede er påbegyndt en videregående uddannelse, trådte dette i kraft pr. 1. juli 2015, mens det 

for nye studerende trådte i kraft 1. juni 2014. 

 Reglerne om SU til gymnasiale suppleringskurser ændres, så det ikke længere er muligt at modtage 

SU for deltagelse i HF- og gymnasieenkeltfag, hvis den studerende i forvejen har en gymnasial uddan-

nelse. Dog gælder dette ikke muligheden for at modtage SU ved deltagelse i HF, fagpakke HHX og GIF 

(gymnasiale indslusningsforløb). Reglen gælder for kurser påbegyndt den 1. juli 2014 eller senere. 

 Efter indførelsen af fremdriftsreformen er det kun muligt at modtage SU til max fem påbegyndte ung-

domsuddannelser. En ungdomsuddannelse har været påbegyndt, hvis den studerende er begyndt at 

få SU på uddannelsen. Der er dog undtagelse for denne regel, hvis den studerende får et uddannel-

sespålæg i kontanthjælpssystemet. Reglerne gjaldt fra 1. januar 2015, således at en påbegyndt ung-

domsuddannelse efter den 1. januar 2015 vil medføre, at alle ungdomsuddannelser, der er påbegyndt 

før 1. januar 2015 vil tælle med. 

 SU til hjemmeboende ændres, således at hjemmeboende studerende får det, der svarer til børne- og 

ungeydelsen for en 15-17-årig, uanset om den studerende læser på en ungdomsuddannelse eller på 

en videregående uddannelse. Dette gjorde sig gældende fra den 1. juli 2015 for de studerende, som 

er startet på en uddannelse den 1. juli 2014 eller senere. Dog med en overgangsordning fra den 1. juli 

2014 til 30. juni 2015.  

 Grundstipendiummet for SU er afhængigt af forældrenes indkomst. Fremdriftsreformen ændrer op-

gørelsesmetoden i de tilfælde, hvor forældre er skilt. Efter indførelsen af fremdriftsreformen vil fast-

læggelsen af grundstipendiummet lægges fast på baggrund af indkomsten fra den forældre samt evt. 

ny partner, hos hvilken den studerende bor. Ligeledes forhøjes grænsen for, hvornår den studerende 

kan få maximal tillæg på baggrund af forældrenes indkomst. Disse ændringer havde virkning fra den 

1. juli 2015 for de studerende, som er startet på en uddannelse den 1. juli 2014 eller senere. 

 Fremdriftsreformen ændrer ved, hvordan SU-satserne reguleres. Fremadrettet vil SU blive reguleret 

på samme måde som alle andre skattepligtige overførselsindkomster så som kontanthjælp og dag-

penge. Dette trådte i kraft pr. 1. januar 2014.  

 Grænsen for hvor meget en studerende må tjene ved siden af SU’en blev forføjet med 1.500 kr. pr. 

måned pr. 1. januar 2014 og med yderligere 1.000 kr. pr. 1. januar 2015.  

 Med indførelsen af fremdriftsreformen indføres en bonus, hvis den studerende bliver færdig med en 

videregående uddannelse på mindre end normeret tid. For hver måned den studerende bliver før 

færdig, får den studerende en bonus på en halv måneds SU. Denne bonusordning gjaldt fra den 1. 

januar 2016 for studerende, der afsluttede en videregående uddannelse den 1. januar 2016 eller se-

nere. 

 Pr. 1. januar 2016 ændredes befordringsreglerne til studerende, der ikke har mulighed for at benytte 

offentlig transport på tre områder: 

o Egenbetalingen på 587 kr. fjernes 

o Der udbetales kun godtgørelse til den del af rejsen, som overstiger 24 kilometer dagligt 

o Kilometersatsen øges fra 13,59 kr. til 17,22 kr. (2013-niveau) 
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Vi har ovenfor redegjort for de forskellige ændringer som fremdriftsreformen omfatter. Nærværende afhand-

ling tager udgangspunkt i punkt nummer tre om obligatorisk tilmelding til alle fag og om, at det ikke længere 

er muligt at framelde sig eksamen og første reeksamen. De andre ændringer i henhold til fremdriftsreformen 

vil ikke blive behandlet i denne afhandling, men på trods af det, vurderes det alligevel relevant at gennemgå, 

da det giver et indblik i indholdet af fremdriftsreformen. 

4.3.2.3 Interessenter til fremdriftsreformen 
Det ønskes belyst, hvilke interessenter fremdriftsreformen har, for på den måde at finde ud af, hvem der har 

påvirkning på reformen, samt hvem der påvirkes af reformen. Til fastsættelse af hvilke interessenter frem-

driftsreformen har, tages der udgangspunkt i Jens O. Ellings koalitionsmodel, som er gennemgået i kapitel 3. 

Interessenterne er illustreret i figur 7.  

 

Figur 7 Interessentmodel for fremdriftsreformen 

De primære interessenter er folketinget, studerende, revisionshuse, arbejdsmarkedet, uddannelsesinstitutio-

ner og FSR. 

Det er folketinget som har vedtaget fremdriftsreformen, og de har derved direkte indflydelse på fremdriftsre-

formen. Folketinget har interesse i reformen, da de med indførelse ønsker besparelser eller omprioritering af 

SU-midler. 
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De studerende påvirkes direkte af fremdriftsreformen, da det er deres forhold som studerende, som ændrer 

sig. De studerende har på forskellig vis forsøgt at få indflydelse på reformens ved f.eks. debatter, demonstra-

tioner mm. Det skal pointeres, at der her er tale om alle studerende. Det er både dem der studerer på ung-

domsuddannelser samt dem som læser på universiteter, hjemmeboende som udeboende. 

Et af formålene med fremdriftsreformen er, at de studerende skal hurtigere igennem uddannelse og ud på 

arbejdsmarkedet. På denne måde vil fremdriftsreformen også påvirke arbejdsmarkedet. 

Revisionshusene er som udgangspunkt en del af interessentgruppen arbejdsmarkedet, men med udgangs-

punkt i nærværende afhandling er det valgt at placere revisionshusene som en selvstændig interessentgruppe. 

Revisionshusene vil være påvirket af fremdriftsreformen, da den ændrer forudsætningerne for revisionshuse-

nes studerende og derved tvinger revisionshusene til at forholde sig til reformen. Yderligere pålægges revisi-

onshusene en væsentlig udgift, hvis de ønsker, at deres studerende skal læse på deltid og de vil betale for det. 

Uddannelsesinstitutionerne påvirkes af fremdriftsreformen, da de er nødsaget til at sammensætte uddannel-

ser anderledes samt at ændre ved uddannelsesbekendtgørelserne, som universiteterne er forpligtet til at 

følge. Dette kræver meget administrativt arbejde, herunder at informere de studerende om ændringerne. 

FSR varetager revisionshusenes interesser og har derfor også en interesse i fremdriftsreformen. FSR har igen-

nem vedtagelsesprocessen af fremdriftsreformen forsøgt at påvirke uddannelsesministeren, således at frem-

driftsreformen tilgodeså CMA-studerende. 

De sekundære interessenter er det eksterne miljø bestående af offentligheden. Offentligheden, herunder be-

folkningen samt pressen, har taget del i debatten om fremdriftsreformen, og er derfor medtaget i denne mo-

del. 

I nærværende afhandling har vi valgt at se på fremdriftsreformens påvirkninger i forhold til CMA-studerende 

og revisionshuse, hvorfor disse er de vigtigste interessentgrupper i forhold til nærværende afhandling. De to 

interessentgrupper er fremhævet i ovenstående model. 

4.3.3 Vejen til at blive statsautoriseret revisor – før fremdriftsreformens ikrafttrædelse 

Som det er blevet gennemgået i tidligere afsnit har fremdriftsreformen medvirket til mange ændringer. For at 

se mere konkret på, hvilke ændringer for CMA, fremdriftsreformen har påvirket, vil der i de følgende afsnit 

blive set på, hvordan uddannelsen blev bygget op før og efter reformens vedtagelse. 

Til en start vil uddannelsesforløbet til at blive SR blive gennemgået. Vi tager udgangspunkt i hele forløbet til at 

blive SR, da det giver en god baggrundsviden for, hvilken brik CMA spiller i uddannelsesforløbet. På trods af at 

nærværende afhandling beskæftiger sig med fremdriftsreformens påvirkninger fremadrettet, vurderes det at 

være relevant at se på uddannelsesforløbet før fremdriftsreformens vedtagelse, da det giver et indblik i, hvad 

uddannelsen kom fra og derved fremstår ændringerne som følge af fremdriftsreformen bedre. 

Der findes to måde at blive statsautoriseret revisor i Danmark på. Dette er henholdsvis den teoretiske og den 

praktiske vej. Den typiske måde at tage henholdsvis den teoretiske og den praktiske vej på er beskrevet ne-

denfor.  
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Den teoretiske vej til at blive statsautoriseret revisor starter med, at den studerende har bestået en gymnasial 

eksamen på enten det almene gymnasium eller handelsgymnasiet. Herefter fortsætter den studerende typisk 

med en HA-bachelor og derefter en CMA på fuld tid. Dernæst arbejder den studerende i en revisionsvirksom-

hed i minimum tre år, hvorefter den studerende frivilligt følger et undervisningsforløb på SR-akademiet, som 

er med til at klargøre kandidaten til de endelige SR-eksamener. SR-akademiet er ikke et krav for at kunne tage 

sin SR-eksamen, men flertallet af kandidaterne deltager i forløbene. Forløbene strækker sig over to år, hvis 

den studerende består eksamenerne første gang. Det er et krav, at den studerende har mindst tre års praktisk 

erfaring, før denne går op til den endelige SR-eksamen, hvorfor det er muligt at påbegynde SR-akademiet, før 

de tre års praktisk erfaring er opbygget. 

Den praktiske vej til at blive statsautoriseret revisor starter på samme måde som den teoretiske vej, hvilket vil 

sige, at den studerende består sin eksamen på enten et alment gymnasium eller et handelsgymnasium. Her-

efter ansættes den studerende i et revisionsfirma i to år. Dette sker enten som revisorelev eller som revisort-

rainee. Hvor de små og mellemstore virksomheder oftest ansætter revisorelever, som tager den af staten 

udbudte revisorelevuddannelse, ses det oftest, at de større revisionsvirksomheder ansætter trainees, der gen-

nemgår revisionsvirksomhedens eget uddannelsesforløb. 80% af revisoreleverne og -traineesne tager sidelø-

bende med deres elev- og traineeforløb en HD67. HD’en består af to dele, hvor den første del er en generel 

økonomiuddannelse, mens anden del er mere specialiseret. Typisk er anden del en HD i regnskab og økono-

mistyring. Hele HD’en tager fire år og læses enten om aftenen eller i weekenderne. Efter endt HD tager den 

studerende en CMA, som typisk tages på deltid, da den studerende fortsat har arbejde i et revisionsfirma ved 

siden af studiet. Studerende på CMA var i perioden 2006-2011 i gennemsnit 3,3 år om studiet68. Da den stu-

derende igennem både HD’en og CMA-studiet har arbejdet i et revisionsfirma er den praktiske erfaring opnået 

sideløbende med den teoretiske lære, hvorfor den studerende kan gå direkte på SR-akademiet efter endt 

CMA. 

Det skal understreges, at ovenstående to veje er de typiske to måder at blive statsautoriseret revisor. Uddan-

nelsesforløbet kan sammensættes på mange forskellige måder, hvor dele af uddannelsen tages på fuldtid og 

dele tages på deltid. 

Nedenfor er den teoretiske og den praktiske vej illustreret. Det ses, at den teoretiske vej typisk tager ti år, 

mens den praktiske del tager ni år. Dog vil den teoretiske vej kunne forkortes, hvis den studerende starter på 

SR-akademiet før de tre års praktisk erfaring endeligt er oparbejdet. Der er altså ikke væsentlig forskel i læng-

den af uddannelsesvejene. 

                                                           
67 Revisorkommissionen 2011 s. 42 
68 FSR 2013 (A) s. 4 
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Figur 8 Fuldtidsforløb på CMA-uddannelsen, jf. BEK nr. 814 ad 29/06/2010 

Det er værd at bemærke, at det før vedtagelsen af den nye bekendtgørelse BEK nr. 1520 af 16/12/2013, var 

muligt at læse CMA som fuldtids- eller deltidsuddannelse uden at betale for det. Jf. BEK nr. 814 af 29/06/2010 

§5, stk. 2 er det op til det enkelte universitet at beslutte, hvor længe en studerende må være om at tage CMA. 

Mens AU og CBS har fastsat en ramme på fem år for færdiggørelse af CMA-uddannelsen69, har SDU og AAU 

fastsat studietiden til at være max. fire år70. Som nævnt er de studerende i gennemsnit dog ikke så længe om 

at læse CMA, da den gennemsnitlige gennemførselstid ligger på 3,3 år i perioden 2006-2011. 

4.3.4 Kvalitet i revisionsuddannelsen ifølge FSR 

I ovenstående afsnit så vi, at der typisk er to forskellige veje at gå for at blive SR. På den teoretiske vej fokuseres 

på den teoretiske lære, da uddannelserne op til kandidatniveau tages på fuld tid, hvorimod der på den prakti-

ske vej opbygges praktisk erfaring med revisionsfaget hele vejen igennem forløbet. Det er få uddannelser i 

Danmark, som er sammensat sådan, at der både læres teori og opnås praktisk erfaring samtidig.  

FSR har væsentlig indflydelse og påvirkning på samt holdning til, hvordan uddannelsesforløbet til at blive SR 

er sammensat. I det følgende vil det derfor blive belyst, hvordan FSR forholder sig til uddannelsen, herunder i 

særdeleshed i forhold til kvaliteten i uddannelsen. 

FSR’s ideologi om fremtidens revisoruddannelsen er: ”Høj faglighed med fokus på revisors kernekompetencer 

skal ruste fremtidens revisorer til at kunne matche omverdenens krav og skabe værdi ude i virksomhederne”71. 

Dette uddybes med, at FSR har en række konkrete holdninger til, hvordan udformningen af revisoruddannel-

sen skal være. Bl.a. ønsker FSR, at revisoruddannelsen skal være en generalistuddannelse med et højt fagligt 

niveau og øget fokus på revisors kernekompetencer samt, at der skal være fleksibilitet fra universiteterne i 

forhold til udbud af valgfag på CMA.  Dette skal være med til at sikre kvaliteten i revisoruddannelsen. Yderli-

gere foreslår FSR, at der skal åbnes for andre uddannelser end CMA som værende adgangsgivende til SR-

                                                           
69 Studieordning CBS 2013, §1, stk. 3 og studieordning AU 2013, afsnit 5 
70 Studieordning SDU 2013, afsnit 2.1.1 og studieordning AAU 2013, §10 
71 FSR 2010 (B) 

SR-akademi 2 år SR-akademi 2 år

Praktisk erfaring 3 år CMA 3 år

CMA 2 år HD 4 år

HA 3 år Total 9 år

Total 10 år

Den praktiske vejDen teoretiske vej
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akademiet, hvilket skal øge antallet af kandidater til SR-akademiet. Dette vil ydermere styrke revisionsbran-

chen ved at andre uddannelsesbaggrunde kan være med til at sætte et andet fokus. 

FSR ønsker ligeledes, at de færdiguddannede revisorer igennem undervisningen på CMA er fagligt rustet til at 

møde kunder, myndigheder og kollegaer i revisionshusene. Dette skal opnås ved at sætte fokus på kernefa-

gene indenfor revisorprofessionen, ligesom udbredelse af case baseret undervisning er vigtig. Undervisningen 

i kernefagene skal optimeres for at sikre kvaliteten i revisoruddannelsen. Case baseret undervisning er med til 

at ruste de kommende revisorkandidater til erhvervslivet, hvorfor FSR finder dette som et forbedringsforslag 

til uddannelsen. 

Som et sidste ønske til optimering af revisoruddannelsens kvalitet mener FSR, at det det er vigtigt, at en central 

del af revisoruddannelsen består af praktisk arbejde. Dette begrundes i, at praktisk erfaring højner revisors 

kompetencer og forståelse af komplicerede problemstillinger samt højner revisors virksomhedsforståelse. FSR 

mener derfor, at det skal være muligt, at læse CMA-uddannelsen på deltid, da den studerende på denne måde 

har mulighed for at blive klogere rent praktisk ved at have et job i et revisionsfirma samtidig med studiet. Som 

supplement til deltidsstudie med erhvervsrelevant arbejde ved siden af foreslår FSR, at casebaseret undervis-

ning øges i undervisningen, da det styrker den studerendes tilgang til erhvervslivet. Den case baseret under-

visning kunne bl.a. bestå af projekter, hvor både universiteterne og revisionshusene deltager.  

FSR’s mission indeholder mål om at sikre, at revisionsbranchen har kvalificeret arbejdskraft samt at både små 

og store virksomheder er med til at uddanne revisorkandidater. Herudover vil FSR sikre kvaliteten i branchen 

gennem faglige og forretningsmæssige tiltag, som bl.a. omfatter kvalitetsstyring, faglige værktøjer samt rele-

vant uddannelse72. 

FSR ligger vægt på, at det faglige niveau i revisionsbranchen ikke må svækkes, da revisor og revisorbranchen 

er offentlighedens tillidsrepræsentant og derfor skal afspejle tillid og troværdighed i sit arbejde. FSR forsøger 

derved gennem sit arbejde at forbedre kvaliteten i revisoruddannelsen, da dette er fundamentet til dygtige 

og kvalificerede revisorer. 

4.3.5 CMA-uddannelse – efter fremdriftsreformens ikrafttrædelse 

Som det blev gennemgået ovenfor ligger FSR meget vægt på kvaliteten af revisoruddannelsen og mener, at 

netop kvaliteten i uddannelsen opstår i kombinationen mellem den teoretiske lære og den praktiske erfaring. 

Efter vedtagelsen af fremdriftsreformen, indsnævres mulighederne for at læse CMA på deltid og derved mu-

lighederne for at få den praktiske erfaring sideløbende med den teoretiske uddannelse. 

I det følgende vil vi belyse, hvordan fremdriftsreformen har påvirket CMA-uddannelsen, herunder hvilken op-

bygning af uddannelsen de forskellige universiteter har valgt. Dette er vigtigt for at kunne forstå, hvilke valg 

de studerende står overfor samt for at forstå udviklingen af uddannelsesforløbet efter fremdriftsreformens 

ikrafttrædelse. 

Fremdriftsreformen ændrer på måden den studerende sammensætter sin uddannelse på, da det efter refor-

mens vedtagelse ikke længere er muligt at framelde sig fag eller eksamener. Den studerende er altså nødsaget 

til at tage CMA på fuld tid og har ikke mulighed for at strække uddannelsen over flere år ligesom det tidligere 

                                                           
72 FSR 2011 
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var muligt. Folketinget har dog vedtaget en undtagelse til dette. De har nemlig givet universiteterne lov til at 

udbyde CMA på deltid mod betaling fra de studerende. 

Der findes altså efter fremdriftsreformen vedtagelse to varianter af CMA-uddannelsen: fuldtids- og deltidsva-

rianten. Vælges fuldtidsvarianten kræves det, at den studerende læser på fuld tid og gennemfører uddannel-

sen på to år. Vælges deltidsvarianten er der tale om en betalingsuddannelse, hvor den studerende har mulig-

hed for at tage fagene enkeltvis, som det passer den studerende over en periode på fem år. 

Den 1. september 2015 startede de første studerende på CMA-uddannelsen som deltidsuddannelse. Dette 

skete mod betaling, hvis pris ikke er lovbestemt, men op til det enkelte universitet73. Ud af de fire universiteter, 

der udbyder CMA (CBS, SDU, AU og AAU), har de tre valgt at udbyde CMA-uddannelsen på deltid. De tre uni-

versiteter er CBS, SDU og AU. 

Da det er op til det enkelte universitet at fastsætte rammerne for CMA-uddannelsen, vil vi nedenfor gennemgå 

hvert universitets sammensætning af CMA-uddannelsen som deltidsuddannelse. AAU tilbyder som de eneste 

ikke deltidsvarianten men har som alternativ opbygget fuldtidsuddannelsen mere fleksibel, så det er nemmere 

for studerende med fuldtidsjob at tilpasse sig de nye ændringer. Dette vil ligeledes blive gennemgået neden-

for. 

Først er det dog væsentligt, at nævne antallet af ECTS-point, der er ens for alle universiteter. Det er i bekendt-

gørelsen BEK nr. 1520 af 16/12/2013 bestemt, at en CMA-uddannelse svarer til 120 ECTS-point. Dette er gæl-

dende for alle fire universiteter. Det står ligeledes beskrevet i bekendtgørelsen, at ansøgere med en HD(R) 

eller HD(F) (regnskab og økonomistyring eller finansiering) baggrund skal tage HD suppleringsfag efter start på 

CMA-uddannelsen. HD suppleringsfaget består af et fag på CBS, to fag på AU og AAU og af fire fag på SDU. HD 

suppleringsfaget udgør 20 ECTS-point, hvilket betyder, at den studerende med en HD baggrund vil tage en 

kandidatuddannelse, der svarer til 140 ECTS-point. Dette er en forudsætning for at kunne forstå universiteter-

nes opbygning af CMA-uddannelsen, jf. nedenstående afsnit. 

4.3.5.1 CBS 
På CBS koster det 8.000 kr. pr. fag og 20.000 kr. for afhandlingen74, såfremt CMA læses på deltid. Læses hele 

CMA-uddannelsen på deltid skal man dermed betale 116.000 kr. og 124.000 kr., hvis det også inkluderer HD 

supperingsfaget.  

Det er muligt at skifte fra deltid til fuldtid én gang om året. Det samme gør sig gældende, hvis der skal skiftes 

fra fuldtid til deltid. Vælger den studerende at skifte fra fuldtid til deltid er der ikke nogen ECTS-point krav der 

skal være opfyldt, men man skal være opmærksom på, at CMA-uddannelsen skal gennemføres indenfor fem 

år75. 

                                                           
73 BEK nr. 1188 af 07/12/2009 §15, stk.2  
74 Carmel 2015 
75 Carmel 2015 
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Af CBS’ hjemmeside for CMA-uddannelsen fremgår et eksempel over, hvor lang tid en studerende kan tage sin 

CMA-deltidsuddannelse. I dette eksempel tages CMA-deltidsuddannelsen over fire år76, hvorfor det forudsæt-

tes at være CBS’ anbefalede længde på deltidsuddannelsen.  

4.3.5.2 SDU 
På SDU er prisen på CMA-deltidsuddannelsen opgivet pr. ECTS-point. Det koster 850 kr. pr. ECTS-point77, og 

afhandlingen koster derved 25.500 kr. Læses hele uddannelsen på 120 ECTS-point på deltid koster det 102.000 

kr., mens det koster 119.000 kr., såfremt HD suppleringsfaget også skal tages. 

Det er muligt at skifte fra deltid til fuldtid to gange om året, mens det kun er muligt at skifte én gang fra fuldtid 

til deltid. For at den studerende har mulighed for at skifte fra deltid til fuldtid skal den studerende have gen-

nemført 60 ECTS-point. Der er ingen krav til opfyldelse af ECTS-point ved skift fra fuldtid til deltid. Hele uddan-

nelsen skal være fuldført indenfor fem år78.  

Det fremgår af SDU’s hjemmeside for CMA, at de anbefaler at tage sin CMA-deltidsuddannelsen over fire år.79 

4.3.5.3 AU 
På AU er prisen for CMA-deltidsuddannelsen ligesom på SDU opgivet pr. ECTS-point. Det koster 1.000 kr. pr. 

ECTS-point, og afhandlingen koster 30.000 kr.80 Læses hele uddannelsen på 120 ECTS-point koster det 120.000 

kr., mens det koster 140.000 kr., såfremt man også skal læse HD suppleringsfag. 

Studerende på AU har mulighed for at skifte fra deltid til fuldtid to gange om året, mens det er muligt at skifte 

fra fuldtid til deltid hver semesterstart. Ved skiftet fra deltid til fuldtid skal den studerende have gennemført, 

hvad der svarer til 60 ECTS-point. Der er ingen ECTS-point krav i forbindelse med overflytning fra fuldtid til 

deltid. Den studerende skal have færdiggjort sin CMA-uddannelse indenfor fem år81. 

På trods af at det også på CBS og SDU er muligt at skifte mellem fuldtid og deltid, er det kun AU, som er 

kommet med konkrete forslag til opbygningen af uddannelsen med kombination af både fuldtid og deltid. 

Dette opnås ved, at der er lagt op til lidt mere valgfrihed i sammensætningen af fag. I AU’s forslag lægger de 

op til en varighed af uddannelsen med kombination af deltid og fuldtid på henholdsvis 2,5 år og 3,5 år. Desuden 

fremgår muligheden for en ren deltidsuddannelse, der varer 3 år82. Længden og sammensætningen af uddan-

nelsen påvirker prisen af uddannelsen og dette bevirker, at prisen for uddannelsen ikke nødvendigvis kendes 

men afhænger af, hvor mange semestre den studerende tager på deltid, idet fuldtidsstudiet er gratis.  

                                                           
76 Copenhagen Business School 2015 (A) 
77 Carmel 2015 
78 Carmel 2015 
79 Syddansk Universitet 2015 (A) 
80 Carmel 2015 
81 Carmel 2015 
82 Aarhus Universitet 2015 (B) 
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I tabel 11 ses en oversigt over CMA-deltidsuddannelsen på CBS, SDU og AU, jf. det netop gennemgåede, her-

under fremgår adgangsbegrænsningen, prisen for uddannelsen, mulighederne for at skifte mellem fuldtids- 

og deltidsstudie samt den varighed af uddannelsen, som de forskellige universiteter foreslår. 

 

Tabel 11 Oversigt over pris og sammensætning af deltidsvarianten af CMA-uddannelsen på CBS, SDU og AU83 

 

4.3.5.4 AAU 
AAU udbyder ikke CMA som deltidsuddannelse. I stedet har universitetet valgt at fokusere på at gøre fuldtids-

uddannelsen mere fleksibel. Dette sker med udgangspunkt i at tage mere hensyn til studerende med HD bag-

grund samt i den såkaldte ’Aalborg-model’84. 

En studerende med HD baggrund har typisk valgt HD for at kunne arbejde fuldtid ved siden af studiet, og det 

forudsættes, at den studerende ønsker at fortsætte med at arbejde sideløbende med CMA-uddannelsen. AAU 

har valgt at fokusere på en ny variation af fuldtidsuddannelsen, som både tilgodeser den studerende og sam-

tidig overholder de nye krav om tilmelding til fag, jf. BEK nr. 1520 af 16/12/2013 §7. Kravet om tilmelding til 

fag går som tidligere nævnt ud på, at den studerende skal være tilmeldt fag svarende til 60 ECTS-point pr. år. 

Tabel 12 giver et overblik over den traditionelle opbygning af fuldtidsvariationen af CMA-uddannelsen på AAU. 

Det ses, at der er fag for 30 ECTS-point pr. semester, og den studerende er derved tilmeldt fag for 60 ECTS-

point pr. år, hvilket overholder kravene i bekendtgørelsen BEK nr. 1520 af 16/12/2013.  

                                                           
83 Fri fortolkning af skemaet i Carmel 2015 
84 FSR 2015 (A) 

CBS SDU AU

Pris pr. fag/ECTS-point 8.000 kr. pr. fag 850 kr. pr. ECTS 1.000 kr. pr. ECTS

Pris for kandidatafhandling 20.000 kr. 25.500 kr. 30.000 kr.

Pris for hele uddannelsen på deltid 

(120 ECTS)
116.000 kr. 102.000 kr. 120.000 kr.

Pris på hele uddannelsen på deltid, 

inkl. HD suppleringsfag (140 ECTS)
124.000 kr. 119.000 kr. 140.000 kr.

Fra deltid til fuldtid
Kun mulighed for at 

skifte 1 gang årligt

Muligt at skifte 2 gange 

årligt - men først efter 

60 ECTS er bestået

Muligt at skifte 2 gange 

årligt - men først efter 

60 ECTS er bestået
Muligt at skifte 1 gang 

årligt
Muligt at skifte 1 gang 

årligt

Muligt at skifte ved 

semesterstart

Ingen ECTS krav Ingen ECTS krav Ingen ECTS krav

Skal gennemføres på 5 

år

Skal gennemføres på 5 

år

Skal gennemføres på 5 

år

Anbefalet varighed af 

deltidsuddannelse
4 år 4 år 2,5 år, 3 år eller 3,5 år

Fra fuldtid til deltid
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Tabel 12 Traditionel fuldtidsuddannelse på AAU85  

Tabel 13 viser sammensætningen af CMA-uddannelsen for en studerende med HD baggrund efter den af AAU 

nye variation af fuldtidsuddannelsen. Når man har en HD baggrund er det pålagt den studerende at tage sup-

pleringsfag svarende til 20 ECTS-point. Med de 20 ECTS-point kommer CMA-uddannelsen op på 140 ECTS-

point for en studerende med en HD baggrund. På AAU består HD suppleringsfaget af to fag på hver 10 ECTS-

point. 

Sammensætningen af CMA-uddannelsen for en studerende med HD baggrund tager udgangspunkt i, at den 

studerende starter uddannelsen i efteråret. For CMA-studerende, der arbejder ved siden af studiet som revi-

sor, er det foråret, der er den travleste periode. Det er planlagt, at den studerende skal tage fem fag i første 

semester, svarende til 40 ECTS-point og tre fag svarende til 20 ECTS-point i foråret på andet semester. Ved 

denne opbygning, når den studerende op på de 60 påkrævede ECTS-point pr. studieår, mens arbejdspresset i 

foråret samtidig tilgodeses.  

På tredje semester skal den studerende have to fag svarende til 30 ECTS-point. På fjerde semester bliver den 

studerende tilmeldt tre fag svarende til 50 ECTS-point. 30 ud af de 50 ECTS-point vedrører kandidatafhandlin-

gen, hvilken er sat til at starte i april/maj måned med en afleveringsdato omkring oktober/november måned. 

Denne løsning giver den studerende mellem tre og fire måneder ekstra til at færdiggøre sin CMA-uddannelsen, 

som derved kommer til at strække sig over fem semestre uden, at det modstrider de nye krav om tilmelding 

til fag. Kravet om tilmelding til fag svarende til 60 ECTS-point pr. studieår er altså også opfyldt på andet stu-

dieår. 

                                                           
85 Aalborg Universitet 2015 

Semester Antal fag Sammensætning af fag og ECTS ECTS

1. semester 4 2 x 10 ECTS + 2 x 5 ECTS 30

2. semester 4 2 x 10 ECTS + 2 x 5 ECTS 30

60

3. semester 2 2 x 15 ECTS 30

4. semester 1 1 x 30 ECTS 30

60

120

Total, 1. år

Total, 2. år

Total, CMA - fultid
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Tabel 13 Ny variation af fuldtidsuddannelsen inkl. HD suppleringsfag på AAU86  

Ud over den nye opbygning er CMA-fuldtidsuddannelsen har AAU taget initiativ til den såkaldte Aalborg-mo-

del. 

Aalborg-modellen vedrører sammensætningen af undervisningen på CMA-uddannelsen, hvor der er fokus på 

fleksibilitet med hensyn til undervisningstidspunkter og giver den studerende flere værktøjer til brug i er-

hvervslivet.  

Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at AAU har indført e-forelæsninger på ca. 25% af de obligatoriske fag87. E-

forelæsninger foregår elektronisk og kræver ikke fysisk tilstedeværelse af den studerende på universitetet. E-

forelæsningerne kan tages hvor og hvornår, det passer den studerende. Dette tilgodeser CMA-studerende 

med fuldtidsarbejde, da det bliver nemmere for den studerende at planlægge sin tid til studie og arbejde.  

Yderligere har AAU indført PBL-metoden, hvilket er problemorienteret projektarbejde. Denne metode skal 

hjælpe de studerende til rent analytisk at være bedre rustet til erhvervslivets problemstillinger. 

Med den nye fuldtidsvariation af CMA-uddannelsen samt Aalborg-modellen har AAU gjort det mere fleksibelt 

at være CMA-studerende med fuldtidsjob ved siden af, da det er muligt at strække sin uddannelse over fem 

semestre, modtage forelæsningsundervisning hjemmefra, når det passer, samt at blive undervist i analytiske 

tilgange til problemstillinger, den studerende kan komme ud for i erhvervslivet. 

4.4 Delkonklusion på revisorprofessionens regulering 

Det er den internationale forening for revisorer IFAC, som regulerer reglerne for revisorprofessionens uddan-

nelse. Ifølge IES’erne skal en revisor have opnået uddannelse på bachelorniveau for at kunne gå til den eksa-

men, som gør revisor statsautoriseret. Ifølge EU’s 8. direktiv skærpes kravene til revisorprofessionsuddannel-

sen. Ifølge direktivet skal revisor have bestået en kandidatgrad, før at vedkommende kan gå til den statsauto-

riserede eksamen. Kravene til revisors uddannelse skærpes yderligere i Danmark. Her har Folketinget stillet 

krav til, at revisor skal have læst en kandidatgrad i revision, før vedkommende kan gå til den endelige eksamen 

til statsautoriseret revisor. Det må derfor på baggrund af dette konkluderes, at danske regler stiller større krav 

til uddannelsen for at blive statsautoriseret revisor end både EU's 8. direktiv og IES'erne.  

                                                           
86 Aalborg Universitet 2015 
87 FSR 2015 (A) 

Semester Antal fag Sammensætning af fag og ECTS ECTS

1. semester 5 3 x 10 ECTS + 2 x 5 ECTS 40

2. semester 3 1 x 10 ECTS + 2 x 5 ECTS 20

60

3. semester 2 2 x 15 ECTS 30

4. semester 3 2 x 10 ECTS + 1 x 30 ECTS 50

80

140

Total, 1. år

Total, 2. år

Total, CMA - fultid
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Der er en lang række interessenter til udformningen af CMA-uddannelsen. Blandt de primære interessenter 

kan nævnes folketinget, studerende, revisionshuse, arbejdsmarkedet, uddannelsesinstitutioner og FSR. De 

CMA-studerende og revisionshusene er vurderet til at være de væsentligste interessenter, da de er direkte og 

meget påvirket af udformningen af CMA-uddannelsen. De studerende er påvirket, fordi det er dem, som går 

på uddannelsen og mærker de konkrete ændringer på studiet. Revisionshusene er aftagere af de færdigud-

dannede revisorer, hvorfor kvaliteten og mængden af de studerende er vigtig. Yderligere er der mange stude-

rende, som arbejder i et revisionshus sideløbende med deres uddannelse, hvorfor revisionshusene er en stor 

del af uddannelsesforløbet til at blive statsautoriseret revisor.  

Kvaliteten i revisoruddannelsen handler både på internationalt, EU og på dansk niveau om, at den revisorstu-

derende gennem hele uddannelsen opnår en stor faglig viden i revisionsfagene samtidig med, at vedkom-

mende opnår fagligt gode kompetencer indenfor revision. Kvalitet og kompetence i revisoruddannelsen er to 

ting centrale forhold på alle niveauer i uddannelsen. Kvaliteten består af den solide faglige viden, som den 

studerende opnår på bl.a. CMA-uddannelsen i form af de forskellige grundfag. Kompetence opnår den stude-

rende løbende, både i form af den faglige viden, men særligt i form af den praktiske viden, den studerende 

opnår uden for universitetet i erhvervslivet. Både en revisors individuelle kompetence og den faglige viden om 

revisionsfagene udgør det som betegnes kvaliteten i revisoruddannelsen. 
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5 Præsentation af data 

Data fra spørgeskemaundersøgelserne fra revisionshusene og 

de CMA-studerende vil i dette kapitel blive gennemgået. I spør-

geskemaundersøgelserne er respondenterne spurgt om bag-

grundsvariabler. De væsentligste baggrundsvariabler bruges til 

krydsanalyser i analysen i kapitel 6 og vil blive præsenteret ne-

denfor. 

T-tests er en signifikantanalyse, der undersøger, hvor ens to 

stikprøvegrupper er. Vi har udarbejdet fire t-tests på data fra 

revisionshusene og de CMA-studerende. Det er relevant at se 

på om de to stikprøvegrupper kan sammenlignes, da dette gø-

res i analysen. 

5.1 Baggrundsvariabler 

I problemformuleringen og undersøgelsesspørgsmålene formuleres det, at fremdriftsreformens ændringer 

skal ses i forhold både de CMA-studerende og revisionshusene. Denne opdeling er ikke illustreret i analyse-

modellen, men opsplitningen mellem de to grupper finder sted i analysen. Hvert tema vil altså blive delt op 

som illustreret nedenfor. 

 

Figur 9 Opsplitning mellem CMA-studerende og revisionshuse 

Vi har sendt spørgeskemaer ud til både CMA-studerende og revisionshuse, hvilket er understøttet af figur 9. I 

kapitel 6 vil der analyseres på resultaterne fra undersøgelserne. For at finde ud af om henholdsvis de stude-

rende og revisionshusenes holdninger til de forskellige spørgsmål afhænger af deres baggrund, er de bedt om 

at udfylde en række baggrundsvariabler. I analysen vil relevante spørgsmål blive krydset med baggrundsvari-

ablerne. De baggrundsvariabler, der har haft påvirkning på udfaldet af svarene i spørgeskemaerne, er størrel-

sen af revisionshus, geografisk placering af revisionshus, universitet samt hvor mange timer, der arbejdes ved 

siden af studiet. 

Baggrundsvariablen ’størrelse af revisionshus’ og ’geografisk placering af revisionshus’ er fra spørgeskemaet 

til revisionshusene. Størrelsen af revisionshusene ses i forhold til antal ansatte og er opdelt i kategorierne 

CMA-studerende Revisionshuse CMA-studerende Revisionshuse CMA-studerende Revisionshuse

Fremdriftsreformen Informationsniveauet Revisoruddannelsens kvalitet

Problemformulering

7 8
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’under 10 ansatte’, ’mellem 10 og 50 ansatte’, ’mellem 51 og 200 ansatte’ og ’over 200 ansatte’. Den geogra-

fiske placering af revisionshusene er opdelt mellem Jylland, Fyn, Sjælland og øerne samt hovedstadsområdet. 

’Universitet’ og ’antallet af timers arbejde ved siden af studiet’ er de baggrundsvariabler, som benyttes fra 

spørgeskemaet fra de CMA-studerende. Det er AAU, AU, CBS og SDU, som udbyder CMA, hvorfor det er disse 

kategorier, som udgør baggrundsvariablen ’universitet’. Antallet af timer, den studerende arbejder ved siden 

af studiet pr. uge er opdelt i kategorierne ’under 10 timer’, ’mellem 11 og 20 timer’, ’mellem 21 og 30 timer’, 

’mellem 31 og 40 timer’ og ’over 40 timer’. 

5.2 T-test 

Da vi i analysen i kapitel 6 holder resultaterne fra de to spørgeskemaundersøgelser op imod hinanden, er det 

vurderet relevant at undersøge om de to datasæt i alt væsentlighed er ens og dermed om sammenligningen 

overhoved kan lade sig gøre. 

Vi har valgt at udarbejde t-test på fire udsagn, som både de CMA-studerende og revisionshusene har svaret 

på i spørgeskemaerne. De fire udsagn ses i tabel 14. 

Når t-tests skal udføres skal der fastsættes en nulhypotese, som altså er en hypotese for, hvad der undersøges. 

I vores tilfælde er hypotesen, at der ikke er signifikante forskelle mellem vores datasæt, hvilket vil sige, at der 

ikke er signifikant forskel mellem holdningerne hos revisionshusene og studerende.  

Der er to forudsætninger, der skal være opfyldt for at t-tests kan udføres. Den første forudsætning er, at de 

to datasæt skal have lige mange respondenter. I vores tilfælde har 69 revisionshuse og 52 studerende svaret 

på de testede udsagn, hvorfor vi har været nødsaget til at sortere 17 af respondenterne fra revisionshusene 

fra. Dette er gjort ved tilfældig udvælgelse i Excel. Efter denne frasortering, når vi ud med 52 respondenter fra 

begge datasæt, hvorfor forudsætningen er opfyldt. 

Den anden forudsætning for at kunne udføre t-tests er, at datasættet skal bestå af mere end ti respondenter 

fra hver datasæt. Da vi har 52, er denne forudsætning ligeledes opfyldt. 

Når t-tests udføres, beregnes der en p-værdi. P-værdien skal være højere end 0,05, for at sandsynligheden er 

høj for, at forskelle mellem de to datasæt skyldes tilfældigheder. 

I tabel 14 er de beregnede p-værdier for de respektive udsagn listet. 

 

Tabel 14 P-værdier fra t-test på udsagn 

Udsagn P-værdi

Jeg kan godt forstå, at fremdriftsreformen kan være nødvendig. Studerende bliver nødt til 

at spare, ligesom alle andre i samfundet skal spare
0,582401

Med de nye regler er der risiko for, at studerende vil få svært ved at gennemføre 

uddannelsen, da de færreste vil kunne gennemføre uddannelsen på de normerede to år og 

derfor risikerer at bruge alle deres eksamensforsøg uden at have bestået eksamen

0,207792

Unge i Danmark bliver sent færdige med deres uddannelser og kommer dermed sent ud 

på arbejdsmarkedet, hvor de kan tjene penge og klare sig selv
0,635362

SU-systemet er på nogle områder dyrere, end der er behov for 0,165431
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Da alle p-værdier er højere end 0,05, er sandsynligheden høj for, at forskelle mellem de to datasæt skyldes 

tilfældigheder, hvilket vil sige, at hypotesen er opfyldt. Det kan derfor sluttes, at der ikke er væsentlige for-

skelle mellem holdningerne hos revisionshusene og de studerende med et sandsynlighedsniveau på 5% (0,05). 

Som et led i beregningerne af p-værdierne er der som nævnt foretaget tilfældig frasortering af 17 responden-

ter fra revisionshusene. Udregningen af p-værdierne er afhængig af denne frasortering, hvorfor det er vurde-

ret som værende væsentligt at undersøge følsomheden af p-værdierne. Der er derfor foretaget ti ekstra t-

tests for hvert udsagn. Resultatet af de ekstra test er, at p-værdien i det første og tredje udsagn i tabel 14 

ingen af de ti gange kom under 0,05. I udsagn nummer to var p-værdierne ni ud af ti gange over 0,05. For det 

fjerde udsagn var p-værdierne kun fem ud af ti gange over 0,05. Det ses altså, at p-værdien for de tre første 

udsagn ikke var følsom og påvirket af hvilke respondenter, der blev udvalgt. Anderledes ser det ud for udsagn 

nummer fire. Her er p-værdien mere følsom, da det kun er halvdelen af gangene, at p-værdien er over 0,05. 

Dog vurderes følsomheden ikke at være så væsentlig, at konklusionen for nulhypotesen ændres, da p-værdien 

trods alt er høj nok i halvdelen af beregningerne. 
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6 Analyse 

I dette kapitel gennemføres analysen, jf. oversigten over af-

handlingens disposition til højre. 

Analysen er opdelt i de tre overordnede temaer: fremdriftsre-

formen, informationsniveauet og revisoruddannelsens kvalitet. 

Den overordnede analysemodel blev forklaret i afsnit 2.4. In-

denfor de enkelte temaer er der udarbejdet en mere dybdegå-

ende og detaljeret analysemodel. Disse vil blive forklaret under 

hvert tema. 

6.1 Fremdriftsreformen 

I denne del af analysen vil der dykkes ned i fremdriftsreformen 

og dens påvirkning for revisionshusene og de CMA-studerende. 

Under temaet fremdriftsreformen er de første to undersøgel-

sesspørgsmål forudsætning for denne analyse. Undersøgelsesspørgsmål A, som blev besvaret i kapitel 4, ved-

rører regulering af revisorprofessionens uddannelse set fra et internationalt, et europæisk og et dansk per-

spektiv. 

I kapitel 3 redegøres for stakeholderteori, og på baggrund heraf er fremdriftsreformens væsentligste interes-

senter identificeret i kapitel 4, hvilket besvarer undersøgelsesspørgsmål B. Det findes, at de væsentligste inte-

ressenter er revisionshusene og de CMA-studerende. På baggrund af dette er analysen opdelt i disse to grup-

per, hvilket er illustreret i nedenstående model ved de to kolonner. 

Undersøgelsesspørgsmål C vedrører revisionshusene og omhandler, hvordan revisionshusene vil forholde sig 

til fremdriftsreformen, herunder hvilke ændringer de vil foretage i forlængelse af vedtagelsen af reformen. 

Dette undersøgelsesspørgsmål besvares på baggrund af den indhentede empiri fra de udsendte spørgeske-

maundersøgelser. De spørgsmål, som benyttes i analysen, er listet i nedenstående analysemodel. 

I analysen af de CMA-studerende besvares undersøgelsesspørgsmål D og E, som omhandler, hvordan de stu-

derende har taget imod reformen, og hvordan CMA-uddannelsen vil ændre sig efter vedtagelsen af reformen. 

Disse undersøgelsesspørgsmål besvares ved hjælp af svarene fra spørgeskemaundersøgelserne samt rele-

vante artikler fra hvilke der er testet udsagn i spørgeskemaundersøgelsen. Relevante spørgsmål og udsagn, 

som er benyttet i analysen, er listet nedenfor i analysemodellen. Yderligere kan det nævnes at der i analysen 

af de CMA-studerende bruges konklusioner udarbejdet i analysen af revisionshusene. Dette er illustreret i 

analysemodelen ved pilen fra kolonnen for de CMA-studerende over til kolonnen for revisionshusene. 
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→ Revisorprofessionens regulering (kapitel 4)

→

Revisionshuse CMA-studerende

- Hvad synes du om fremdriftsreformen?

Udsagn: (Sammenholdt med samme udsagn stillet til revisionshusene)

Udsagn:

- Fremdriftsreformen er ikke fleksibel overfor de studerende. - SU-systemet er på nogle områder dyrere end der er behov for.

+

FREMDRIFTSREFORMEN

Sp
ø

rg
es

ke
m

as
p

ø
rg

sm
ål

Artiklerne 'SU-reformen skal brunge de studerende bedre gennem 

uddannelserne', 'Ny lov skader revisoruddannelsen' og 'Sådan smadrer 

man en populær uddannelse'.

- Vil fremdriftsreformen have indflydelse på, at revisionshusene vil 

ændre måden, hvorpå de vil sammensætte uddannelsen for de af deres 

medarbejdere, der studerer?

- Fremdriftsreformen er fornuftig men rammer forkert i 

forhold til revisionsbranchen.

- Fremdriftsreformen er udfordrende for revisionsbranchen 

pt., men vil med tiden gavne branchen.

- Da de CMA-studerendes uddannelse er til gavn for 

revisionshusene, giver det mening at det er revisionshusene, 

der betaler for deltidsuddannelse.

- Jeg kan godt forstå, at fremdriftsreformen kan være nødvendig. 

Studerende bliver nødt til at spare, ligesom alle andre i samfundet skal 

spare.

- Med de nye regler er der risiko for, at studerede vil få svært ved at 

gennemføre uddannelsen, da de færreste vil kunne gennemføre 

uddannelsen på de normerede to år og derfor risikerer at bruge alle 

deres eksamensforsøg uden at have bestået eksamen.

- Unge i Danmark bliver for sent færdige med deres uddannelser og 

kommer dermed sent ud på arbejdsmarkedet, hvor de kan tjene penge 

og klare sig selv.

a) Hvordan reguleres 

revisorprofessionsuddannelsen?

b) Hvilke interessenter er der til 

udformningen af CMA-uddannelsen?

Stakeholderteori (kapitel 3.2), Jens O. Ellings interessentteori (kapitel 3.3) 

og fremdriftsreformens interessentmodel (kapitel 4.3.2.3)

c) Hvilke ændringer vil revisionshusene 

foretage i forlængelse af vedtagelsen af 

fremdriftsreformen? (kapitel 6.1.1)

Sp
ø

rg
es

ke
m

as
p

ø
rg

sm
ål

d) Hvordan har de studerende taget imod 

fremdriftsreformen? (kapitel 6.1.2)

e) Hvordan vil fremdriftsreformens ændringer påvirke 

CMA-uddannelsen (kapitel 6.1.3)

- Lagde/lægger du i den daglige undervisning mærke til, at der er en 

blanding af både fuldtidsstuderende og deltidsstuderende med 

fuldtidsjob?

Sp
ø

rg
es

ke
m

as
p

ø
rg

sm
ål

- Vil fremdriftsreformen over tid ændre forholdet mellem antallet af 

studerende med henholdvis HA og HD baggrund?

- Hvilken størrelse revisionshus vil fremdriftsreformen 

påvirke mest? (Sammenholdt med samme spørgsmål stillet 

til de CMA-studerende)

- Hvordan blev uddannelsesforløbet for jeres CMA-

studerende skruet sammen før fremdriftsreformen?

- Hvordan skrues uddannelsesforløbet for CMA-studerende 

sammen i jeres revisionshus efter vedtagelsen af 

fremdriftsreformen?

- Vil fremdriftsreformens ændringer føre til, at I vil ansætte 

flere færdiguddannede CMA'er?
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6.1.1 Revisionshusenes ændringer i forlængelse af vedtagelsen af fremdriftsreformen 

6.1.1.1 Fremdriftsreformens påvirkning 
For at undersøge revisionsbranchens egne forventninger til fremdriftsreformens påvirkning er revisionshu-

sene i spørgeskemaet spurgt til, hvilken størrelse revisionshus de mener, at fremdriftsreformen vil påvirke 

mest. 61% svarer, at det ved de ikke. Af den del der ikke svarer dette, tror flest, at det er revisionshusene med 

mellem 10 og 50 ansatte, som vil blive påvirket. Når der ses på kommentarerne til dette spørgsmål, tegnes der 

et billede af, at denne størrelse revisionshus er valgt, da de større revisionshuse har flere medarbejdere, og 

da omkostningen derfor ikke er så høj pr. medarbejder. Yderligere har de største huse rådighed over flere 

ansatte, og har derved større fleksibilitet til at kunne undvære medarbejdere til skole nogle timer om ugen. 

Revisionshuse med under 10 ansatte bliver ikke valgt, som dem der bliver påvirket mest, da det kan ses ud fra 

kommentarerne til spørgsmålet, at nogle respondenter har forudsat, at denne størrelse revisionshus ikke har 

CMA-studerende. Dog er revisionshusene med under 10 den størrelse revisionshus, som forventes at blive 

påvirket næst mest i forhold til fremdriftsreformen. 

 

Tabel 15 

Samme spørgsmål er stillet til de CMA-studerende i deres spørgeskema. Der er fordelingen lidt anderledes. 

Der er fortsat mange som har svaret ’ved ikke’, hvilket ses ved, at denne kategori har fået 50% af svarene. Af 

de øvrige svar ses det, at de CMA-studerende mener, at fremdriftsreformen vil påvirke revisionshuse med 

over 200 ansatte mest. Dette begrunder respondenterne jf. kommentarerne til spørgsmålet med, at revisions-

huse med over 200 ansatte har flest CMA-studerende. Der er dog også en del af de studerende, som mener, 

at revisionshuse med mellem 10 og 50 ansatte, vil blive påvirket mest. I henhold til kommentarerne til spørgs-

målet, svares dette, da de studerende ikke tror, at de små revisionshuse har råd til at betale for deltids CMA-

studerende på deltid. 

 

Tabel 16 

Hvem vil fremdriftsreformen påvirke mest? Respondenter Procent

Revisionshuse med over 200 ansatte 4 6%

Revisionshuse med mellem 51 og 200 ansatte 2 3%

Revisionshuse med mellem 10 og 50 ansatte 13 19%

Revisionshuse med under 10 ansatte 8 11%

Ved ikke 43 61%

I alt 70 100%

Hvem vil fremdriftsreformen påvirke mest? Respondenter Procent

Revisionshuse med over 200 ansatte 11 16%

Revisionshuse med mellem 51 og 200 ansatte 6 9%

Revisionshuse med mellem 10 og 50 ansatte 10 14%

Revisionshuse med under 10 ansatte 8 11%

Ved ikke 35 50%

I alt 70 100%
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De studerende er altså væsentlig mere bekymret for de største revisionshuse i forhold til, hvad revisionshu-

sene selv er. Begge grupper kan dog godt blive enige om, at revisionshuse med mellem 10 og 50 ansatte bliver 

mest påvirket af fremdriftsreformen. 

Spørgsmålet om, hvilken størrelse revisionshus, som påvirkes mest af fremdriftsreformen, er krydset med bag-

grundsvariablen ’størrelse af revisionshus’ for at se på, om svarene afhænger af størrelsen på revisionshusene. 

Ses der bort fra svarmuligheden ’ved ikke’, ses det, at revisionshusene med over 200 ansatte tror, at det er de 

største revisionshuse, som påvirkes mest af fremdriftsreformen, mens revisionshuse med mellem 51 og 200 

ansatte tror, det er revisionshusene med mellem 10 og 50 ansatte, som påvirkes mest. Flertallet af revisions-

huse med mellem 10 og 50 ansatte mener, at det er deres egen kategoristørrelse, som påvirkes mest. Revisi-

onshuse med under 10 ansatte mener ligeledes, at det er deres egen kategoristørrelse, som påvirkes mest. 

Der er altså en lille tendens til at revisionshusene mener, at det er deres egen revisionshus’ størrelse, som 

påvirkes mest – dog med undtagelse af respondenterne fra revisionshuse med mellem 51 og 200 ansatte. 

 

Tabel 17 

6.1.1.2 CMA-uddannelsens sammensætning hos revisionshusene 
Ses der samlet på revisionshusene blev det ovenfor konkluderet, at revisionshusene forventer, at det er revi-

sionshuse med mellem 10 og 50 ansatte, som påvirkes mest af fremdriftsreformens ændringer. For at under-

søge om det i virkeligheden er revisionshusene med mellem 10 og 50 ansatte, som påvirkes mest, undersøges 

der i det følgende, hvordan revisionshusene sammensætter uddannelsesforløbet for CMA-studerende før og 

efter fremdriftsreformens ændringer.  

Til spørgsmålet om hvordan uddannelsesforløbet var sammensat inden fremdriftsreformens vedtagelse svarer 

47% enten, at de ikke har deltidsstuderende eller ’andet’. Det ses ud fra kommentarerne, at en væsentlig del 

af dem, som har svaret ’andet’, ikke har CMA-studerende. Disse to svarmuligheder ses derfor i det følgende 

under et. 

Ud over at lige under halvdelen af respondenterne ikke har CMA-studerende ansat, fordeler de resterende 

svar sig hovedsageligt på tre kategorier med lige stor procentfordeling. Det vil sige, at stort set lige mange 

revisionshuse giver udvalgte medarbejdere lov til at studere på deltid og arbejde fuld tid, som der er revisi-

onshuse som giver udvalgte medarbejdere lov til at arbejde og studere deltid. Yderligere er der også procent-

vist lige så mange, som giver samtlige af deres medarbejdere lov til at læse på deltid. Det skal dog også nævnes, 

at 4% af revisionshusene, før fremdriftsreformen havde CMA-studerende, som både arbejdere og studerede 

på fuld tid. 

Revisionshus med 

over 200 ansatte

Revisionshus med 

mellem 51 og 200 

ansatte

Revisionshus med 

mellem 10 og 50 

ansatte

Revisionshus med 

under 10 ansatte

Revisionshuse med over 200 ansatte 33% 0% 12% 2%

Revisionshuse med mellem 51 og 200 ansatte 33% 0% 0% 2%

Revisionshuse med mellem 10 og 50 ansatte 0% 40% 41% 9%

Revisionshuse med under 10 ansatte 0% 0% 0% 18%

Ved ikke 33% 60% 47% 69%

I alt 100% 100% 100% 100%

Hvem vil fremdriftsreformen påvirke mest?

Størrelse på revisionshus
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Tabel 18 

Svarene på, hvordan uddannelsesforløbene i revisionshusene efter fremdriftsreformens vedtagelse er skruet 

sammen, ses i tabel 19. Hele 69% svarer, at de ikke vil have CMA-studerende ansat efter vedtagelsen af frem-

driftsreformen. Dette er en stigning på 22%-point, hvilket er en markant ændring. 

Formuleringen af de øvrige svarkategorier har ændret sig, da det nu kun er muligt at læse på deltid ved at 

betale for det. På samme måde som før fremdriftsreformen, er der ingen væsentlige forskelle mellem disse 

øvrige kategorier, da alle kategorier har fået mellem 4% og 9% af svarene. 

 

Tabel 19 

Af ovenstående kan det derved sluttes, at revisionshusene overordnet set vil ansætte færre CMA-studerende 

efter fremdriftsreformens vedtagelse, mens fordelingen mellem de forskellige måder at sammensætte uddan-

nelsen på er lige både før og efter fremdriftsreformens vedtagelse. Da det ønskes undersøgt om denne ten-

dens er forskellig afhængig af, hvilken størrelse revisionshus, der er tale om, er ovenstående to spørgsmål 

krydset med baggrundsvariablen ’størrelse på revisionshus’. Resultatet af dette analyseres i det følgende. 

Revisionshusene med over 200 ansatte tilbyder alle udvalgte medarbejdere, at de kan arbejde fuld tid og stu-

derer på deltid før reformens vedtagelse. Efter reformen ændrer dette sig en smule, da det kun er 25%, som 

giver deres CMA-studerende mulighed for at læse CMA på deltid, mens der arbejdes fuld tid. Andre 25% sva-

rer, at den CMA-studerende både skal læse og arbejde fuld tid, mens 50% svarer ’andet’. De 50% svarer til to 

Hvordan blev uddannelsensforløbet for jeres CMA-studerende 

skruet sammen før fremdriftsreformen? Respondenter Procent

De studerende arbejdede fuld tid og gik i skole fuld tid. 3 4%

En række udvalgte medarbejdere fik lov til at læse cand.merc.aud. på deltid, 

mens de arbejdede på fuld tid. 14 18%

En række udvalgte medarbejdere fik lov til at læse cand.merc.aud. på deltid, 

mens de arbejdede på deltid. 15 19%

Samtlige medarbejdere fik lov til at læse cand.merc.aud. på deltid. 11 14%

Der var ingen deltidsstuderende i jeres revisionshus. 31 39%

Andet 6 8%

I alt 80 100%

Hvordan skrues uddannelsesforløbet for cand.merc.aud.-

studerende sammen i jeres revisionshus efter vedtagelsen af 

fremdriftsreformen? Respondenter Procent

De studerende arbejder fuld tid og går i skole fuld tid. 4 5%

Der betales for at udvalgte medarbejdere får lov til at læse cand.merc.aud. 

på deltid, mens de arbejder på fuld tid. 7 9%

De studerende tager en del af uddannelsen på deltid og en del af 

uddannelsen på fuldtid. Der betales for den del, som tages på deltid. 7 9%

De studerende tager en del af uddannelsen på deltid og en del af 

uddannelsen på fuldtid. De betaler selv for den del, som tages på deltid. 3 4%

Der betales for at samtlige studerende får lov til at læse cand.merc.aud. på 

deltid. 3 4%

Der er ingen deltidsstuderende i jeres revisionshus. 43 54%

Andet 12 15%

I alt 79 100%
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respondenter, og da der er tale om revisionshuse med over 200 ansatte, konkluderes det, at disse to respon-

denter er de få der i kommentarfeltet ikke har skrevet at de ikke har CMA-studerende men i stedet har skrevet, 

at de benytter en kombination af flere af svarmulighederne.  

Hos revisionshusene med mellem 51 og 200 ansatte er der ikke sket den store ændring. Både før og efter 

fremdriftsreformen har samtlige revisionshuse tilbudt deres CMA-studerende en variation af uddannelsesfor-

løbet, som inkluderer, at studiet tages på deltid. Fordelingen mellem, om der arbejdes fuldtid eller deltid og 

om det er udvalgte medarbejdere eller samtlige medarbejdere, som tilbydes CMA på deltid, ændrer sig en 

smule før og efter reformens vedtagelse. Yderligere er det værd at bemærke, at samtlige revisionshusene i 

respektive kategori betaler for enten hele eller en del af deltidsstudiet for deres CMA-studerende.  

De to kategorier af revisionshuse med færrest ansatte adskiller sig væsentligt fra de to andre kategorier ved, 

at det er dem som har svaret, at de ikke har CMA-studerende. 

Revisionshusene med mellem 10 og 50 ansatte går fra, at 16% svarer, at de ikke har CMA-studerende før 

fremdriftsreformens vedtagelse til at 58% svarer dette efter vedtagelsen. Dette vurderes at være en signifikant 

stigning. Yderligere stiger andelen af de CMA-studerende, som både arbejder og studerer på fuld tid fra 5% til 

11%, hvilket også er en betydelig stigning. 32% af revisionshusene i respektive kategori svarer før fremdrifts-

reformen, at samtlige af deres medarbejdere får lov til at læse CMA på deltid, mens der er 0%, som betaler 

for samtlige af deres CMA-studerendes deltidsuddannelsen efter reformens vedtagelse. Andelen af dem som 

svarer at udvalgte medarbejdere får lov til at læse på deltid og arbejde fuld tid før reformen var på 21%, mens 

der kun er 5%, som svarer, at der betales for udvalgte medarbejderes deltidsuddannelse efter reformens 

ikrafttrædelse. Der er både før og efter reformen 26% af revisionshusene, som tilbyder at både studie og ar-

bejde klares på deltid. Af denne gruppe er der efter vedtagelsen af fremdriftsreformen 21% af revisionshu-

sene, som betaler for den del som tages på deltid, mens der er 5% af revisionshusene, som svarer, at de CMA-

studerende selv skal betale for den del, som tages på deltid. 

I kategorien med revisionshusene med under 10 ansatte har 67% før fremdriftsreformens vedtagelse svaret, 

at de ikke har CMA-studerende, mens dette tal er 84% efter reformens vedtagelse. Der er altså væsentlig flere 

af de mindste revisionshuse, som efter reformens vedtagelse vælger ikke at have CMA-studerende. Der er 8% 

af revisionshusene i respektive kategori, som svarer, at samtlige af deres CMA-studerende fik lov til at læse 

CMA på deltid før fremdriftsreformen. Efter reformen er der kun 2%, som svarer dette. De øvrige kategorier 

har ikke ændret sig væsentligt for revisionshusene med under 10 ansatte. 
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Tabel 20 

 

Tabel 21 

Det kan derved opsummeres, at det er revisionshusene med under 50 ansatte, som ændrer måden, hvorpå 

CMA-studiet sammensættes for deres medarbejdere, mest. Der er væsentlig flere af denne størrelse revisi-

onshuse, som vælger ikke at have CMA-studerende efter vedtagelsen af fremdriftsreformen. Særligt revisions-

husene med mellem 10 og 50 ansatte ændrer tilbuddet om CMA til deres medarbejdere, da flere skal tage 

uddannelsen på fuldtid, og da der derved er færre, som får lov til at læse på deltid. Dette understøtter altså 

revisionshusenes forventninger om, at det er revisionshusene med mellem 10 og 50 ansatte, som påvirkes 

mest. 

Som det blev analyseret ovenfor er der en væsentlig del af revisionshusene med under 50 ansatte, som ikke 

vil ansætte CMA-studerende efter fremdriftsreformens ikrafttrædelse. For at undersøge om alternativet for 

dem kunne være at ansætte færdiguddannede CMA’er, er det undersøgt i tabel 22. 

Revisionshus med 

over 200 ansatte

Revisionshus med 

mellem 51 og 200 

ansatte

Revisionshus med 

mellem 10 og 50 

ansatte

Revisionshus med 

under 10 ansatte

De studerende arbejdede fuld tid og gik i skole fuld tid. 0% 0% 5% 4%

En række udvalgte medarbejdere fik lov til at læse 

cand.merc.aud. på deltid, mens de arbejdede på fuld tid. 100% 33% 21% 8%

En række udvalgte medarbejdere fik lov til at læse 

cand.merc.aud. på deltid, mens de arbejdede på deltid. 0% 50% 26% 14%

Samtlige medarbejdere fik lov til at læse cand.merc.aud. 

på deltid. 0% 17% 32% 8%

Der var ingen deltidsstuderende i jeres revisionshus. 0% 0% 16% 55%

Andet 0% 0% 0% 12%

I alt 100% 100% 100% 100%

Hvordan blev uddannelsensforløbet for jeres 

cand.merc.aud.-studerende skruet sammen før 

fremdriftsreformen?

Størrelse på revisionshus

Revisionshus med 

over 200 ansatte

Revisionshus med 

mellem 51 og 200 

ansatte

Revisionshus med 

mellem 10 og 50 

ansatte

Revisionshus med 

under 10 ansatte

De studerende arbejder fuld tid og går i skole fuld tid. 25% 0% 11% 2%

Der betales for at udvalgte medarbejdere får lov til at 

læse cand.merc.aud. på deltid, mens de arbejder på fuld 

tid. 25% 33% 5% 6%

De studerende tager en del af uddannelsen på deltid og en 

del af uddannelsen på fuldtid. Der betales for den del, som 

tages på deltid. 0% 33% 21% 2%

De studerende tager en del af uddannelsen på deltid og en 

del af uddannelsen på fuldtid. De betaler selv for den del, 

som tages på deltid. 0% 0% 5% 4%

Der betales for at samtlige studerende får lov til at læse 

cand.merc.aud. på deltid. 0% 33% 0% 2%

Der er ingen deltidsstuderende i jeres revisionshus. 0% 0% 37% 72%

Andet 50% 0% 21% 12%

I alt 100% 100% 100% 100%

Størrelse på revisionshus

Hvordan skrues uddannelsesforløbet for 

cand.merc.aud.-studerende sammen i jeres 

revisionshus efter vedtagelsen af 

fremdriftsreformen?
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Tabel 22 

Dataene er kun baseret på respondenter fra revisionshuse med under 50 ansatte. Ses der bort fra dem, som 

svarer ’ved ikke’, er der 37%, som ikke vil ansætte flere færdiguddannede CMA’er. Kun 7% svarer, at frem-

driftsreformens ændringer vil føre til, at de vil ansætte flere færdiguddannede CMA’er. Et flertal af revisions-

huse med under 50 ansatte vil altså som en konsekvens af fremdriftsreformen, hverken ansætte CMA-stude-

rende eller flere færdiguddannede CMA’er.  

6.1.1.3 Udsagn 
I spørgeskemaet til revisionshusene er respondenterne stillet over for en række udsagn for at se på, hvordan 

de forholder sig til fremdriftsreformen. 

Til udsagnet om, at fremdriftsreformen er fornuftig, men rammer forkert i forhold til revisionsbranchen er 

hele 53% enten enig eller meget enig, mens kun 13% er uenig eller meget uenig. 

 

Tabel 23 

47% er uenig eller meget uenig i udsagnet om, at fremdriftsreformen er udfordrende for revisionsbranchen 

pt., men at den vil gavne branchen med tiden. 23% svarer ’ved ikke’ og 22% er neutrale. Det er altså klart 

flertallet ud af dem, som har taget stilling, som er imod udsagnet. 

 

Tabel 24 

Vil fremdriftsreformens ændringer føre til, at I vil ansætte flere 

færdiguddannede CMA'er? Respondenter Procent

Ja 5 7%

Nej 25 37%

Ved ikke 37 55%

I alt 67 100%

Fremdriftsreformen er fornuftig, men rammer forkert i forhold til 

revisionsbranchen Respondenter Procent

Meget enig 25 36%

Enig 12 17%

Neutral 9 13%

Uenig 3 4%

Meget uenig 6 9%

Ved ikke 14 20%

I alt 69 100%

Fremdriftsreformen er udfordrende for revisionsbranchen pt., men 

vil med tiden gavne branchen Respondenter Procent

Meget enig 4 6%

Enig 2 3%

Neutral 15 22%

Uenig 15 22%

Meget uenig 17 25%

Ved ikke 16 23%

I alt 69 100%
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Der er 68% som er enige eller meget enige i udsagnet om, at fremdriftsreformen ikke er fleksibel over for de 

studerende. Kun 2% er uenige eller meget uenige. 

 

Tabel 25 

Revisionshusene er stillet over for udsagnet om, at de CMA-studerendes uddannelse er til gavn for revisions-

husene, hvorfor det giver mening, at det er revisionshusene, som betaler for deltidsuddannelsen. Til dette 

udsagn er 45% uenige eller meget uenige. Ud af dem, der har taget stilling, er det flertallet som er uenige eller 

meget uenige, da det kun er 17%, som er enige eller meget enige. 

 

Tabel 26 

Lige gyldig hvilken tilgang der tages til fremdriftsreformen igennem udsagnene, må det på baggrund af oven-

stående fire udsagn sluttes, at der er et klart flertal af respondenterne fra revisionshusene, som ikke er positivt 

stemt over for fremdriftsreformen. 

6.1.1.4 Opsummering 
I revisionshusenes vurdering af, hvilken størrelse revisionshus, som påvirkes mest af fremdriftsreformen er 

der en lille tendens til at revisionshusene mener, at det er deres egen revisionshus’ størrelse, som påvirkes 

mest – dog med undtagelse af respondenterne fra revisionshuse med mellem 51 og 200 ansatte. Ses der sam-

let på revisionshusene er der flest, som mener, at revisionshuse med mellem 10 og 50 ansatte påvirkes mest. 

Dette underbygges af analysen om, hvilke ændringer til opbygningen af uddannelsesforløbet revisionshusene 

foretager. 

Hvordan, revisionshusene håndterer fremdriftsreformens påvirkninger, afhænger af, hvilken størrelse revisi-

onshus der er tale om. Revisionshuse med over 200 ansatte går fra at tilbyde, at CMA-studerende læser på 

deltid, mens der arbejdes på fuld tid, til at der benyttes lidt forskellige sammensætninger af uddannelsesfor-

løbet til CMA. 

Fremdriftsreformen er ikke fleksibel overfor de studerende Respondenter Procent

Meget enig 31 45%

Enig 16 23%

Neutral 8 12%

Uenig 1 1%

Meget uenig 1 1%

Ved ikke 12 17%

I alt 69 100%

Da de cand.merc.aud.-studerendes uddannelse er til gavn for 

revisionshusene, giver det mening at det er revisionshusene, der 

betaler for deltidsuddannelsen Respondenter Procent

Meget enig 5 7%

Enig 7 10%

Neutral 14 20%

Uenig 13 19%

Meget uenig 18 26%

Ved ikke 12 17%

I alt 69 100%
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Hos revisionshuse med mellem 51 og 200 ansatte er der ikke sket den store ændring. Både før og efter frem-

driftsreformen har samtlige revisionshuse tilbudt deres CMA-studerende en variation af uddannelsesforløbet, 

som inkluderer, at studiet tages på deltid. 

En væsentlig del af revisionshuse med mellem 10 og 50 ansatte vil efter fremdriftsreformens vedtagelse ikke 

længere ansætte CMA-studerende. Yderligere falder antallet af revisionshuse, som tilbyder deltidsstudie ved 

siden af fuldtidsarbejde, mens antallet af revisionshuse, hvor både arbejde og studier foregår på fuld tid, stiger. 

Der er også flere revisionshuse med under 10 ansatte, som efter reformens vedtagelse vælger ikke at have 

CMA-studerende ansat. Yderligere falder antallet af revisionshusene med under 10 ansatte, som tilbyder samt-

lige af deres CMA-studerende at læse CMA på deltid. 

Væsentlig flere af revisionshusene med under 50 ansatte vil som nævnt ikke længere ansætte CMA-stude-

rende. Det er for denne størrelse revisionshus ifølge vores analyse ikke et alternativ at ansætte færdiguddan-

nede CMA’ere. 

Der foretages altså i de forskellige revisionshuse væsentlige ændringer i måden, hvorpå et CMA-uddannelses-

forløb sammensættes. De største ændringer findes blandt revisionshusene med under 50 ansatte. 

Yderligere kan det på baggrund af de opstillede udsagn sluttes, at flertallet af revisionshusene ikke mener, at 

fremdriftsreformen gavner revisionsbranchen, men at den til gældgæld rammer forkert i branchen og er uflek-

sibel over for de studerende. 

6.1.2 CMA-studerendes modtagelse af fremdriftsreformen 

6.1.2.1 Holdning til fremdriftsreformen 
I spørgeskemaundersøgelsen til de CMA-studerende blev de spurgt til, hvad de synes om fremdriftsreformen. 

Hele 77% af respondenterne har svaret, at de enten synes, at fremdriftsreformen er dårlig eller meget dårlig, 

11% synes den er rimelig, mens der kun er 7%, som synes den er god eller meget god. 5% ved ikke, hvad deres 

holdning til fremdriftsreformen er. 

 

Tabel 27 

For at få et mere nuanceret billede af dette samt for at forstå, hvorfor respondenterne mener, som de gør, er 

de bedt om at kommentere på, hvad de synes om fremdriftsreformen. 

Den respondent, som synes, at fremdriftsreformen er meget god, skriver som kommentar, at reformen gene-

relt set er god, men vedkommende mener, at der burde laves særregler for dem, som ikke modtager SU. 

Hvad synes du om fremdriftsreformen? Respondenter Procent

Den er meget god 1 2%

Den er god 3 5%

Den er rimelig 6 11%

Den er dårlig 13 24%

Den er meget dårlig 29 53%

Ved ikke 3 5%

I alt 55 100%
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Respondenterne, som synes, at fremdriftsreformen er god, har begrundet dette med, at den får de studerende 

hurtigere igennem studiet. 

Seks respondenter mener, at fremdriftsreformen er rimelig. De skriver i kommentarfeltet, at det er ærgerligt, 

at fleksibiliteten fjernes, men at det er rimeligt, at der stilles krav til de fuldtidsstuderende, om at blive færdig 

på normeret tid og ikke trække studiet unødigt. Der er også kommentarer, som argumenterer for, at det er i 

orden, at der er en egenbetaling, når studerende selv ønsker at tilrettelægge, hvornår fagene tages. Yderligere 

er der kommentarer som nævner, at der er huller i fremdriftsreformen, som bl.a. ikke tager højde for stude-

rende, som samtidig er selvstændige erhvervsdrivende. 

De respondenter, som synes, at fremdriftsreformen er dårlig, har kommentarer om, at den rammer de for-

kerte personer, da den påvirker studerende, som har et fuldtidsarbejde og ikke modtager SU. Dette er ikke 

optimalt, da det er svært både at arbejde og studere på fuld tid, og da koblingen mellem arbejde og studie er 

vigtig, da de studerende får praktisk erfaring samtidig med at de får bygget den teoretiske viden op. Flere af 

de studerende nævner, at de mener, der burde være en dispensationsordning for studerende med fuldtids-

jobs. 

Der er mange forskellige kommentarer fra respondenter, som synes at reformen er meget dårlig. Disse går 

bl.a. på, at fremdriftsreformen presser de studerende til at tage uddannelsen på fuld tid, og at dette ikke giver 

tid til at fordybe sig tilstrækkeligt i det enkelte fag, når man har mange fag på en gang. Studiet bliver derved 

noget som bare skal overstås. I andre tilfælde kan de studerende ikke fuldføre indenfor tidsrammen og må 

droppe ud. Yderligere nævner flere også, at kvaliteten i uddannelsen vil falde, samt at alle brancher efterspør-

ger uddannelser som kombinerer teori og praksis, og at fremdriftsreformen fratager de studerende denne 

mulighed. 

For at se på om der er en tendens for, hvem der synes hvad om reformen i forhold til hvilket universitet re-

spondenten studerer på, er der udarbejdet en krydsanalyse, som krydser spørgsmålet om, hvad responden-

terne synes om fremdriftsreformen med baggrundsvariablen universitet. 

Af tabel 28 ses det, at det kun er på CBS, at der er respondenter, som synes at fremdriftsreformen er meget 

god eller god. Det er kun AAU og CBS, som har respondenter, som synes, at reformen er rimelig. Dog synes 

langt de fleste respondenter, at reformen er dårlig eller meget dårlig, hvilket ikke er påvirket af, hvilket uni-

versitet der ses på.  

 

Tabel 28 

Aalborg 

Universitet

Copenhagen 

Business 

School

Syddansk 

Universitet

Århus 

Universitet

Den er meget god 0% 3% 0% 0%

Den er god 0% 8% 0% 0%

Den er rimelig 17% 13% 0% 0%

Den er dårlig 33% 21% 67% 13%

Den er meget dårlig 50% 47% 33% 88%

Ved ikke 0% 8% 0% 0%

I alt 100% 100% 100% 100%

Hvad synes du om fremdriftsreformen?

Universiteter
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6.1.2.2 Revisionshusenes ændringer 
For at vurdere, hvordan de CMA-studerende forventer, at revisionsbranchen vil reagere over for fremdrifts-

reformens ændringer, er de spurgt til, om de tror, at revisionshusene vil ændre måden, hvorpå de sammen-

sætter uddannelsesforløbet hos deres CMA’er. Dette er relevant, da ændringerne i revisionshusenes uddan-

nelsesskruktur påvirker de CMA-studerende, som arbejder i en revisionsvirksomhed ved siden af studiet, og 

da det derved kan påvirke de studerendes holdning til reformen. 

71% af de CMA-studerende har svaret, at de tror, at fremdriftsreformens ikrafttræden vil påvirke revisions-

husenes måde, hvorpå de sammensætter uddannelsesforløbet for deres CMA-studerende. Kun 7% er uenige 

heri, mens 22% har svaret ’ved ikke’.  

 

Tabel 29 

Denne antagelse fra de studerende passer godt overens med det, som blev fundet tidligere i analysen. Her 

blev det konkluderet, at der i de forskellige revisionshuse sker væsentlige ændringer i måden, hvorpå et CMA-

uddannelsesforløb sammensættes. De største ændringer findes blandt revisionshuse med under 50 ansatte. 

6.1.2.3 Udsagn 
For ikke kun at vide om de CMA-studerende synes om fremdriftsreformen eller ej, men for at få et mere nu-

anceret billede af, hvordan de studerende har taget imod fremdriftsreformen, er de studerende i spørgeske-

maet stillet over for en række udsagn. Disse udsagn stammer fra artikler fra medierne. Revisorerne er i deres 

spørgeskema stillet over for de samme udsagn. Med det formål at se på om de CMA-studerende har samme 

holdning til reformen, som revisionshusene har, er svarene fra de to grupper sammenlignet nedenfor. 

Udsagn: Fremdriftsreformen er nødvendig og de studerende bliver nødt til at spare 

Til udsagnet om, at fremdriftsreformen er en nødvendighed og at studerende bliver nødt til at spare ligesom 

alle andre i samfundet, er 33% af de studerende enige eller meget enige, mens dette tal er 28% for revisions-

husene. Der er altså ikke en væsentlig forskel på disse. Til gengæld er fordelingen af dem som er uenige eller 

meget uenige henholdsvis 44% for de studerende og 29% for revisionshusene. Der er altså signifikant flere 

studerende som er uenig i udsagnet end der er revisionshuse. Udsagnet vedrører økonomien og vilkårene for 

de studerende, hvilket formentlig er grunden til, at de er mere forbeholdne over for besparelserne. Den re-

sterende forskel mellem de studerende og revisionshusenes svar findes i svarmulighederne ’neutral’ og ’ved 

ikke’. Disse svarmuligheder giver ikke megen information om holdningerne til fremdriftsreformen, hvorfor der 

ikke ses nærmere herpå. 

Som sagt er 33% af de studerende enige eller meget enige i udsagnet, mens 44% er uenige eller meget uenige. 

Der er altså flere studerende, der er imod udsagnet, end der er studerende for. Udsagnet er taget fra en artikel 

Vil fremdriftsreformen have indflydelse på, at 

revisionshusene vil ændre måden hvorpå de vil sammensætte 

uddannelsen for de af deres medarbejdere, der studerer? 
Respondenter Procent

Ja 52 71%

Nej 5 7%

Ved ikke 16 22%

I alt 73 100%
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skrevet af en studerende fra AU. Artiklen handler overordnet om, at den studerende synes, at fremdriftsre-

formen ødelægger en velfungerede uddannelsesmodel – dog kan han overordnet godt se fornuften i frem-

driftsreformen, da der skal spares på uddannelsesområdet. Dette er flertallet af respondenter altså ikke enige 

i. 

 

Tabel 30 

Udsagn: Der er risiko for at studerende får svært ved at gennemføre uddannelsen 

Der er et flertal af de CMA-studerende, som er enig i, at der med de nye regler er risiko for at færre studerende 

vil gennemføre uddannelsen, jf. tabel 31. Dette kommer til udtryk, da 55% har svaret, at de enten er enige 

eller uenige i dette udsagn. 38% har svaret at de enten er uenige eller meget uenige i udsagnet.  

Hvis svarene fra de CMA-studerende sammenholdes med svarene fra revisionshusene, ses det at op imod 

halvdelen af revisionshusene enten er neutrale eller ikke ved, hvad de skal svare til udsagnet. Dette betyder, 

at der er færre af respondenterne fra revisionshusene, som har svaret, at de er henholdsvis enige og uenige i 

forhold til de studerende. Det er her især vigtigt at pointere forskellen på dem, som er enten uenige eller 

meget uenige. 38% af de studerende svarer, at de er uenige eller meget uenige i udsagnet, mens det kun er 

8% af revisionshusene, som har svaret dette. De studerende er altså mere sikre på, at de nok skal klare sig 

igennem på normeret tid, mens revisionshusene derimod er mere skeptiske over for udsagnet. 

Udsagnet er taget fra et presseklip fra FSR, hvor administrerende direktør fra FSR udtaler sig om fremdriftsre-

formen. Hun frygter ligesom flertallet af respondenterne fra revisionshusene for, at fremdriftsreformen vil 

medvirke til at færre studerende vil gennemføre uddannelsen. Flertallet af studerende er enige heri – dog er 

der også en væsentlig del af de studerende, som ikke er. 

 

Tabel 31 

Respondenter Procent Respondenter Procent

Meget enig 4 8% 4 6%

Enig 13 25% 15 22%

Neutral 10 19% 19 28%

Uenig 10 19% 11 16%

Meget uenig 13 25% 9 13%

Ved ikke 2 4% 11 16%

I alt 52 100% 69 100%

Jeg kan godt forstå, at fremdriftsreformen kan være 

nødvendig. Studerende bliver nødt til at spare, ligesom 

alle andre i samfundet skal spare.

CMA-studerende Revisionshuse

Respondenter Procent Respondenter Procent

Meget enig 9 17% 6 9%

Enig 20 38% 25 36%

Neutral 3 6% 16 23%

Uenig 13 25% 5 7%

Meget uenig 7 13% 1 1%

Ved ikke 0 0% 16 23%

I alt 52 100% 69 100%

Med de nye regler er der risiko for, at studerende vil få 

svært ved at gennemføre uddannelsen, da de færreste 

vil kunne gennemføre uddannelsen på de normerede to 

år og derfor risikerer at bruge alle deres 

eksamensforsøg uden at have bestået eksamen.

CMA-studerende Revisionshuse
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Udsagn: Unge i Danmark bliver sent færdige med deres uddannelser 

Udsagnet om, at unge i Danmark bliver for sent færdige med deres uddannelser og dermed kommer for sent 

ud på arbejdsmarkedet, kommer fra en pressemeddelelse fra Undervisnings- og Forskningsministeriet, hvori 

de fortæller om baggrunden for vedtagelsen af fremdriftsreformen.  

Der er procentvist flere revisionshuse, som er enige i dette udsagn end der er studerende som er enige. 35% 

af revisionshusene svarer nemlig enten at de er enige eller meget enige, mens det kun er 29% af de CMA-

studerende, som svarer det samme. 

Omvendt ser det ud for svarmulighederne uenig og meget uenig, da 37% af de studerende har valgt en af disse 

svarmuligheder. Kun 16% af revisionshusene har valgt en af disse to svar. 

Undervisnings- og Forskningsministeriets udsagn omhandler to forhold. Dels forholder det sig til at arbejds-

markedet får kandidaterne for sent i forhold til, hvad der burde være muligt. Revisionshusene udgør en del af 

arbejdsmarkedet, og er derfor direkte påvirket af denne del af udsagnet. Flertallet af revisionshuse er ifølge 

vores undersøgelse enige i udsagnet. Det andet forhold, som udsagnet omhandler, er, at de studerende er for 

lang tid om deres uddannelse. CMA-studerende er direkte påvirket af konsekvensen ved at skulle ændre på 

forholdet i udsagnet, hvorfor flertallet af de CMA-studerende er uenige i udsagnet. 

 

Tabel 32 

Udsagn: SU-systemet er på nogle områder dyrere, end der er behov for 

Der er klart flere studerende, der er enige i, at SU-systemet er for dyrt på visse områder, end der er revisions-

huse, som mener dette. Dette ses ud fra, at 47% af de studerende har svaret, at de er enten enige eller meget 

enige i udsagnet. Kun 28% af revisionshusene har svaret en af disse to muligheder. 

Det er procentvist stort set det samme antal CMA-studerende som revisionshuse som enten er uenige eller 

meget uenige i udsagnet. Procenterne for disse svarmuligheder er henholdsvis 18% og 16%.  

Hele 56% af revisorerne har svaret, at de er enten neutrale eller, at de ikke ved, hvad de mener om udsagnet. 

Der er altså en væsentlig del af revisorerne, som ikke har en holdning til SU-systemet. 

Som sagt mener op imod halvdelen af de studerende, at SU-systemet på visse områder er for dyrt. I forhold til 

hvad der blev fundet i det første udsagn, så mener de studerende altså, at der skal spares indenfor uddannel-

sesområdet. De mener bare ikke, at fremdriftsreformen er måden, hvorpå besparelserne skal gennemføres. 

Respondenter Procent Respondenter Procent

Meget enig 4 8% 4 6%

Enig 11 21% 20 29%

Neutral 16 31% 20 29%

Uenig 14 27% 9 13%

Meget uenig 5 10% 2 3%

Ved ikke 2 4% 14 20%

I alt 52 100% 69 100%

Unge i Danmark bliver sent færdige med deres 

uddannelser og kommer dermed sent ud på 

arbejdsmarkedet, hvor de kan tjene penge og klare sig 

selv.

CMA-studerende Revisionshuse
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Tabel 33 

6.1.2.4 Opsummering 
Op imod halvdelen af de CMA-studerende mener, at SU-systemet på visse områder er for dyrt, og at der derfor 

bør spares indenfor uddannelsesområdet. Dog mener de studerende ikke, at fremdriftsreformen er måden, 

hvorpå besparelserne skal gennemføres. Overordnet set er de CMA-studerende derfor ikke positivt stemt over 

for fremdriftsreformen, hvilket kommer til udtryk, da et klart flertal enten synes den er dårlig eller meget 

dårlig. 

En af de forhold, som påvirker de studerendes holdning til fremdriftsreformen, er at de forventer at revisions-

husene vil ændre måden, hvorpå de sammensætter CMA-uddannelsen for dem. Denne forventning stemmer 

overens med, at det er tidligere i analysen er fundet, at alle revisionshuse i al væsentlighed ændrer uddannel-

sesforløbene for de CMA-studerende. De største ændringer ses dog i revisionshuse med mindre end 50 an-

satte. 

Holdningen til fremdriftsreformen er overordnet skepsis uanset på hvilket universitet, de studerende studerer. 

Dog skal det bemærkes, at det kun er CBS og AAU, som har studerende, der er positiv over for reformen. 

FSR og revisionshusene er meget skeptiske overfor om studerende kan komme igennem CMA på fuld tid sam-

tidig med, at der arbejdes på fuld tid som revisor. En væsentlig del af de CMA-studerende er også skeptiske, 

men der er dog en større gruppe af de studerende som sikre på, at de nok skal klare studiet på normeret tid.  

6.1.3 Fremdriftsreformens ændringer på CMA-studiet 

Lovmæssigt medfører fremdriftsreformen, som nævnt i kapitel 4 om revisoruddannelsens regulering, at CMA 

nu skal tages på fuld tid med mindre, at der betales for at tage uddannelsen på deltid. Hvordan CMA-uddan-

nelsen i den daglige undervisning påvirkes af fremdriftsreformen vil blive analyseret nedenfor. 

Reglerne for at læse CMA på henholdsvis deltid og fuldtid ændres ved vedtagelsen af fremdriftsreformen. 

Forud for CMA-uddannelsen har den studerende læst enten HA eller HD. Det er sandsynligt at tro at sammen-

sætningen på CMA mellem studerende med HA og HD baggrund vil ændre sig, da disse studerendes videre 

uddannelsesforløb påvirkes. Det er derfor relevant at undersøge, om de studerende forventer at forhold mel-

lem studerende med HA og HD baggrund på CMA vil ændre sig efter indførelsen af fremdriftsreformen. 

Af tabel 34 ses resultatet af dette spørgsmål. 67% af de CMA-studerende mener, at forholdet vil ændre sig, 

mens kun fem respondenter svarende til 9% mener, at det ikke vil. 24% af respondenterne har ingen holdning 

til spørgsmålet. 

Respondenter Procent Respondenter Procent

Meget enig 6 12% 4 6%

Enig 18 35% 15 22%

Neutral 12 23% 21 30%

Uenig 6 12% 7 10%

Meget uenig 3 6% 4 6%

Ved ikke 7 13% 18 26%

I alt 52 100% 69 100%

SU-systemet er på nogle områder dyrere, end der er 

behov for.

CMA-studerende Revisionshuse
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Tabel 34 

For at se på om svarene fra ovenstående spørgsmål afhænger af hvilket universitet, der læses på, er der udar-

bejdet en krydsanalyse mellem spørgsmålet og baggrundsvariablen universitet. 

Det ses ud fra nedenstående krydsanalyse, at det kun er studerende på AAU og CBS, som ikke mener, at for-

delingen vil ændre sig. I al væsentlighed er studerende fra samtlige universiteter dog procentuel lige enige i, 

at fordelingen mellem studerende med HA og HD baggrund vil ændre sig. 

 

Tabel 35 

Der vil nedenfor ses på, hvordan sammensætningen af studerende, som læser deltid henholdsvis fuld tid æn-

drer sig efter vedtagelsen af fremdriftsreformen. For at finde ud af om denne sammensætning har påvirkning 

på undervisningen, er de CMA-studerende spurgt til, om de i den daglige undervisning lægger mærke til, at 

der er en blanding af fuldtids- og deltidsstuderende. 

60% af de adspurgte studerende svarer, at de lægger mærke til blandingen, mens kun 26% ikke lægger mærke 

til blandingen. 14% har ingen holdning til spørgsmålet, da de svarer ’ved ikke’. 

 

Tabel 36 

Har respondenterne svaret ja, er de bedt om at begrunde dette.  Af kommentarerne fremgår det bl.a., at de 

deltidsstuderende har en overordnet bedre forståelse af revision og regnskab qua deres praktiske erfaring. De 

fuldtidsstuderende kan godt mangle overblik og viden, hvilket ofte kommer til udtryk i de spørgsmål, der bliver 

stillet i undervisningen. Yderligere kommenteres der, at fremmødet fra de deltidsstuderende er meget svin-

gende, især ved spidsbelastninger i revisionsbranchen. 

Vil fremdriftsreformen over tid ændre forholdet mellem 

antallet af studerende med henholdsvis HA og HD baggrund? Respondenter Procent

Ja 36 67%

Nej 5 9%

Ved ikke 13 24%

I alt 54 100%

Aalborg 

Universitet

Copenhagen 

Business 

School

Syddansk 

Universitet

Århus 

Universitet

Ja 67% 65% 67% 75%

Nej 17% 11% 0% 0%

Ved ikke 17% 24% 33% 25%

I alt 100% 100% 100% 100%

UniversitetVil fremdriftsreformen over tid 

ændre forholdet mellem antallet af 

studerende med henholdsvis HA og 

HD baggrund?

Lagde/lægger du i den daglige undervisning mærke til, at det 

er en blanding af både fuldtidsstuderende og 

deltidsstuderende med fuldtidsjob? Respondenter Procent

Ja 30 60%

Nej 13 26%

Ved ikke 7 14%

I alt 50 100%
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Spørgsmålet om, at den studerende i undervisningen lægger mærke til blandingen af deltids- og fuldtidsstu-

derende, kombineres med baggrundsvariablen universitet. Dette gøres for at se på, om besvarelsen af spørgs-

målet er påvirket af, hvor den studerende læser.  

Procentvis er der flere på AAU og CBS, som lægger mærke til, at der en blanding af deltids- og fuldtidsstude-

rende i undervisningen i forhold til de to andre universiteter. Dog har flertallet af de respondenter, som har 

taget stilling til spørgsmålet, svaret, at de lægger mærke til blandingen. Dette er dog med undtagelse af AU, 

hvor kun halvdelen svarer ja til spørgsmålet. 

 

Tabel 37 

Nedenfor er det undersøgt om iagttagelsen af blandingen af deltids- og fuldtidsstuderende i undervisningen 

afhænger af, om respondenten er deltids- eller fuldtidsstuderende. En af de baggrundsvariabler, som de CMA-

studerende er spurgt om, er, hvor mange timer, de arbejder ved siden af studiet. Arbejder de over 30 timer 

pr. uge antages respondenten at have fuldtidsarbejde og deltidsstudie, mens det antages at den studerende 

er fuldtidsstuderende med deltidsarbejde, hvis denne har svaret, at vedkommende arbejder mindre end 30 

timer pr. uge. 

Der er procentvis flere respondenter, som arbejder deltid og studerer fuld tid, som lægger mærke til blandin-

gen mellem deltids- og fuldtidsstuderende, jf. tabel 38. Af de respondenter, der arbejder fuld tid, er der dog 

stadig et flertal af disse, som lægger mærke til blandingen. Den procentdel, som lægger mærke til blandingen, 

er bare ikke så stor som de respondenter, der arbejder deltid. 

 

Tabel 38 

Ud fra ovenstående kan det sluttes, at CMA-studerende i den daglige undervisning lægger mærke til, at der er 

en blanding af deltids- og fuldtidsstuderende. I 2012 læste ca. halvdelen af CMA-studerende deltid, mens de 

arbejdede fuld tid i et revisionshus ved siden af studiet88. Dette er i 2015 faldet til 32%89. Antallet af deltids-

studerende er derfor faldet efter indførelsen af fremdriftsreformen, hvilket vil have en væsentlig påvirkning 

på undervisningen på CMA. Dette konkluderes, da et flertal af CMA-studerende lægger mærke til blandingen 

                                                           
88 FSR 2013 (A) s. 2 
89 Bilag 5 

Aalborg 

Universitet

Copenhagen 

Business 

School

Syddansk 

Universitet

Århus 

Universitet

Ja 60% 65% 33% 50%

Nej 0% 26% 0% 50%

Ved ikke 40% 9% 67% 0%

I alt 100% 100% 100% 100%

Universitet

Lagde/lægger du i den daglige undervisning mærke 

til, at det er en blanding af både fuldtidsstuderende 

og deltidsstuderende med fuldtidsjob?

0 - 10 

timer

11 - 20 

timer

21 - 30 

timer

31 - 40 

timer

Over 40 

timer

Ja 63% 88% 50% 55% 50%

Nej 13% 0% 50% 36% 30%

Ved ikke 25% 13% 0% 9% 20%

I alt 100% 100% 100% 100% 100%

Lagde/lægger du i den daglige undervisning mærke til, 

at det er en blanding af både fuldtidsstuderende og 

deltidsstuderende med fuldtidsjob?

Antal timers arbejde ved siden af studiet pr. uge
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af deltids- og fuldtidsstuderende. Yderligere vil der, i kraft af de deltidsstuderendes bedre forståelse af revision 

i praksis, være en væsentlig indholdsmæssig ændring i undervisningen. 

6.1.3.1 Opsummering 
Vedtagelsen af fremdriftsreformen indeholder bestemmelser om, at den studerende automatisk tilmeldes fag 

og eksaminer svarende til studie på fuld tid og uden mulighed for frameldelse. Dette kan kun undgås, hvis der 

betales for deltidsstudie.  

Det kan på baggrund af ovenstående analyse sluttes, at lovændringen som følge af fremdriftsreformens ved-

tagelse vil have en væsentlig påvirkning på CMA-uddannelsen. Antallet af deltidsstuderende falder på tre år 

fra 50% til 32%. Dette vil påvirke undervisningen på CMA, da sammensætningen af deltids- og fuldtidsstude-

rende vil ændre sig markant, samt da flertallet af de studerende mener, at undervisningen er præget af denne 

sammensætning. Dette kommer dels til udtryk, fordi de deltidsstuderende bidrager med viden om revision i 

praksis, hvilket kommer fra deres fuldtidsarbejde ved siden af studiet. Blandingen kommer dels også til udtryk, 

da de deltidsstuderende i travle perioder i revisionsbranchen udebliver fra undervisningen. 

De studerende, som ikke lægger mærke til blandingen af deltids- og fuldtidsstuderende går på enten CBS eller 

AU. Det er fuldtidsstuderende, som lægger mest mærke til blandingen. 

Afslutningsvis kan det sluttes, at de CMA-studerende forventer at fremdriftsreformens ændringer vil påvirke 

sammensætningen af studerende med henholdsvis HA og HD baggrund. 

6.1.4 Delkonklusion for fremdriftsreformen 

Med fremdriftsreformens vedtagelse er revisionsbranchen tvunget til at tage stilling til de ændringer som re-

formen medfører. Som følge af fremdriftsreformen har revisionshusene valgt at foretage væsentlige ændrin-

ger til måden, hvorpå de sammensætter uddannelsesforløbet for deres CMA-studerende. De største ændrin-

ger findes blandt revisionshusene med under 50 ansatte. Dette stemmer overens med revisionsbranchens 

egne forventninger om, at fremdriftsreformens ændringer vil påvirke revisionshuse med under 50 ansatte 

mest.  

Revisionshuse med over 200 ansatte går fra at tilbyde CMA-studerende studie på deltid, mens der arbejdes på 

fuld tid, til at der benyttes lidt forskellige sammensætninger af uddannelsesforløbet til CMA. Hos revisionshuse 

med mellem 51 og 200 ansatte er der ikke sket væsentlige ændringer. Både før og efter fremdriftsreformen 

har samtlige revisionshuse tilbudt deres CMA-studerende en variation af uddannelsesforløbet, som inklude-

rer, at studiet tages på deltid. En væsentlig del af revisionshuse med mellem 10 og 50 ansatte vil efter frem-

driftsreformens vedtagelse ikke længere ansætte CMA-studerende. Yderligere falder antallet af revisionshuse, 

som tilbyder deltidsstudie ved siden af fuldtidsarbejde, mens antallet af revisionshuse, hvor både arbejde og 

studie foregår på fuld tid, stiger. Der er også flere revisionshuse med under 10 ansatte, som efter reformens 

vedtagelse vælger ikke at have CMA-studerende ansat. Yderligere falder antallet af revisionshusene med un-

der 10 ansatte, som tilbyder samtlige af deres CMA-studerende at læse CMA på deltid. 

På trods af at revisionshusene med under 50 ansatte sænker antallet af CMA-studerende, vil de ikke som 

alternativ ansætte flere færdiguddannede CMA’er. 
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Yderligere kan konkluderes, at flertallet af revisionshusene ikke mener, at fremdriftsreformen gavner revisi-

onsbranchen, men at den til gældgæld rammer forkert i branchen og er ufleksibel over for de studerende. 

På samme måde som for revisionshusene, vil fremdriftsreformen også have væsentlig påvirkning for de CMA-

studerende, da reformen laver om på vilkårene for uddannelsen. 

Op imod halvdelen af de CMA-studerende mener, at SU-systemet på visse områder er for dyrt, og at der derfor 

bør spares indenfor uddannelsesområdet. Dog mener de studerende ikke, at fremdriftsreformen er måden, 

hvorpå besparelserne skal gennemføres. Overordnet set er de CMA-studerende derfor ikke positivt stemt over 

for fremdriftsreformen. Det er kun på CBS og AAU, at der findes studerende, som er positive over for reformen. 

En af de forhold, som påvirker de studerendes holdning til fremdriftsreformen, er, at de studerende forventer, 

at revisionshusene vil ændre måden, hvorpå de sammensætter CMA-uddannelsen for dem. Dette stemmer 

overens med, hvad der blev konkluderet ovenfor, hvorfor de studerendes bekymring er begrundet. 

På trods af skepsissen over for reformen hos flertallet af de CMA-studerende mener en væsentlig del af de 

CMA-studerende, at det er muligt at klare uddannelsen på normeret tid og dermed leve op til fremdriftsrefor-

mens krav. Dette strider imod FSR og revisionshusene, hvor ikke mange har den holdning. 

Foruden de lovmæssige bestemmelser, som fremdriftsreformen påvirker CMA-uddannelsen med, vil reformen 

ligeledes påvirke undervisningen på CMA-uddannelsen. Fra 2012 til 2015 falder antallet af deltidsstuderende 

med fuldtidsarbejde fra 50% til 32%. Flertallet af studerende lægger i undervisningen mærke til blandingen af 

deltids- og fuldtidsstuderende, hvorfor et fald i deltidsstuderende vil påvirke undervisningen på CMA. Blan-

dingen mellem deltids- og fuldtidsstuderende kommer dels til udtryk ved, at de deltidsstuderende bidrager 

med viden om revision i praksis. Yderligere kommer det til udtryk ved, at de deltidsstuderende i travle perioder 

i revisionsbranchen udebliver fra undervisningen. Det er de fuldtidsstuderende, som lægger mest mærke til 

blandingen. 

6.2 Informationsniveauet 

I anden del af vores analyse vil vi fokusere på informationsniveauet, og på hvordan dette har været for hen-

holdsvis revisionshusene og de CMA-studerende. I dette afsnit vil undersøgelsesspørgsmål F, G, H og I blive 

besvaret. 

Undersøgelsesspørgsmål F vedrører revisionshusene, herunder hvordan informationen om fremdriftsrefor-

men er blevet givet til dem. Undersøgelsesspørgsmål G vedrører også revisionshusene, og omhandler hvorle-

des tidspunkt og mængde af information om fremdriftsreformen har haft påvirkning på revisionshusenes hold-

ning til fremdriftsreformen. Begge undersøgelsesspørgsmål besvares på baggrund af vores indhentede empiri 

fra spørgeskemaet udsendt til revisionshusene. De specifikke spørgsmål fra spørgeskemaet til revisionshu-

sene, som vi bruger i analysen, fremgår af analysemodellen nedenfor. 

Undersøgelsesspørgsmål H og I vedrører de CMA-studerende. Undersøgelsesspørgsmål H omhandler, hvordan 

informationen om fremdriftsreformen er blevet givet til de CMA-studerende, mens undersøgelsesspørgsmål I 

tager fat i relevansen for om tidspunkt og mængde af information om fremdriftsreformen har haft påvirkning 

på de CMA-studerendes mening om fremdriftsreformen. Undersøgelsesspørgsmålene, der vedrører de CMA-

studerende er i denne del af analysen bygget op på samme måde, som for revisionshusene. Det er derfor også 
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vores indsamlede empiri fra spørgeskemaet til de CMA-studerende, der danner baggrunden for denne del af 

analysen. De specifikke spørgsmål fra spørgeskemaet til de CMA-studerende, som bruges i analysen, fremgår 

ligeledes af analysemodellen nedenfor. 

Ved analyse af undersøgelsesspørgsmål G og I har vi fundet det relevant at benytte artiklen ’Velfærdsreformer 

skal kommunikeres’. Denne behandler en undersøgelse om, hvorvidt tidspunkt for kommunikation af ny re-

form har påvirkning på modtagerens holdning til reformen. Uddybende beskrivelse af artiklen findes i afsnit 

3.5.2. 

Yderligere vil der i analysen af informationsniveauet blive inddraget den simple kommunikationsmodel, jf. 

afsnit 3.4. 

 

 

  

Revisionshuse CMA-studerende

→ →

→ →

Udsagn:

- Har det været muligt for dig at 

opnå tilstrækkelig information 

om fremdriftsreformen?

g) Har tidspunkt og 

mængde af information 

om fremdriftsreformen 

haft påvirkning på 

revisionshusenes 

holdning til 

fremdriftsreformen? 

(kapitel 6.2.1)

f) Hvordan er 

informationen om 

fremdriftsreformen 

blevet givet til 

revisionshusene? 

(kapitel 6.2.1)

h) Hvordan er 

informationen om 

fremdriftsreformen 

blevet givet til de 

CMA-studerende? 

(kapitel 6.2.2)

i) Har tidspunkt og 

mængde af 

information om 

fremdriftsreformen 

haft påvirkning på de 

studerendes holdning 

til 

fremdriftsreformen? 

(kapitel 6.2.2)

INFORMATIONSNIVEAU

- Hvordan har du fået 

informationen omkring 

fremdriftsreformen?

- Hvor har du hørt om 

fremdriftsreformen?

- Hvornår hørte du første gang 

om fremdriftsreformen?

- Hvornår hørte du første gang 

om fremdriftsreformen?

- Hvordan har 

informationsniveauet fra dit 

universitet været vedrørende 

fremdriftsreformen?

- Fremdriftsreformen er fornuftig, 

men rammer forkert i forhold til 

revisionsbranchen.Sp
ø

rg
es

ke
m

as
p

ø
rg

sm
ål

- Hvad synes du om 

fremdriftsreformen?

Sp
ø

rg
es

ke
m

as
p

ø
rg

sm
ål

- Har det været muligt for dig 

at opnå tilstrækkelig 

information om 

fremdriftsreformen?

- Fremdriftsreformen er udfordrende 

for revisionsbranchen pt., men vil med 

tiden gavne branchen.

- Da de CMA-studerendes uddannelse 

er til gavn for revisionshusene, giver 

det mening at det er revisionshusene, 

der betaler for deltidsuddannelse.

- Fremdriftsreformen er ikke fleksibel 

overfor de studerende.

+

Den simple kommunikationsmodel

Undersøgelse af kommunikationen ved vedtagelse af velfærdsreformer
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6.2.1 Informationsniveau for revisionshusene 

6.2.1.1 Kilde til information om fremdriftsreformen 
For at undersøge hvordan revisionshusene har fået information om fremdriftsreformen, har vi spurgt til dette 

i det udsendte spørgeskema til revisionshusene.  

Af tabel 39 ses det, at det hovedsageligt er gennem medierne og FSR, revisionshusene har fået information 

om fremdriftsreformen. Disse to svarmuligheder udgør 84% af de samlede respondentsvar. 

 

Tabel 39 

For at se nærmere på om det er samme tendens, som viser sig uafhængigt af, hvilken størrelsen revisionshus 

respondenten repræsenterer, er baggrundsvariablen ’størrelse på revisionshus’ krydset med relevante spørgs-

mål. I tabel 40 ses det, at størstedelen af respondenter indenfor alle fire kategorier har fået information om 

fremdriftsreformen fra medierne eller FSR. Hovedvægten af dem, som har fået information fra uddannelses-

institutionerne eller deres ansatte, er revisionshuse med under 50 ansatte. Faktisk er der kun én respondent 

som ikke arbejder i revisionshus med under 50 ansatte. Denne respondent udgør 33% af revisionshuse med 

over 200 ansatte. 

 

Tabel 40 

Vi ønsker ligeledes at analysere på, om den geografiske placering af revisionshusene har påvirket responden-

ternes svar. Der er klart flest, som har fået informationen om fremdriftsreformen fra medierne og FSR, uanset 

hvilken geografisk placering der ses på. Der er dog på Sjælland og øerne samt hovedstadsområdet blevet givet 

noget information via kollegaer eller ansatte, hvilket ikke ses på Fyn og i Jylland. Her har revisionshusene til 

gengæld fået information fra universiteterne, hvilket ikke ses på Sjælland og øerne eller i hovedstadsområdet. 

Hvordan har du fået informationen omkring fremdriftsreformen? Respondenter Procent

Medierne 22 40%

FSR 24 44%

Uddannelsesinstitutionerne 3 5%

Andre ansatte/kollegaer 4 7%

Anden kilde 2 4%

I alt 55 100%

Revisionshus med 

over 200 ansatte

Revisionshus med 

mellem 51 og 200 

ansatte

Revisionshus med 

mellem 10 og 50 

ansatte

Revisionshus med 

under 10 ansatte

Medierne 33% 50% 24% 48%

FSR 33% 50% 65% 32%

Uddannelsesinstitutionerne 33% 0% 0% 6%

Andre ansatte/kollegaer 0% 0% 6% 10%

Anden kilde 0% 0% 6% 3%

I alt 100% 100% 100% 100%

Hvordan har du fået informationen omkring 

fremdriftsreformen?

Størrelse på revisionshus
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Tabel 41 

Ud fra ovenstående kan det slutte, at langt de fleste revisionshuse har fået informationen om fremdriftsrefor-

men via medierne og FSR. De revisionshuse, der har fået informationen andre steder fra er de mindre revisi-

onshuse med under 50 ansatte. Det er de mindre revisionshuse i Jylland og på Fyn, der har modtaget informa-

tion fra universiteterne, mens det er mindre revisionshuse på Sjælland og øerne samt i hovedstadsområdet, 

som har fået informationen fra ansatte eller kollegaer. 

6.2.1.2 Tidspunkt for information om fremdriftsreformen 
I spørgeskemaet til revisionshusene har vi spurgt til, hvornår respondenterne første gang hørte om fremdrifts-

reformen. Vi er her interesseret i at vide, hvorvidt revisionshusene har fået information om fremdriftsrefor-

men, da den var et lovforslag, da loven var en realitet eller efter fremdriftsreformen var trådt i kraft.  

Ud fra tabel 42 fremgår det, at 53% af respondenterne hørte om fremdriftsreformen, da den var et lovforslag. 

25% svarer, at de først hørte om fremdriftsreformen, da den blev en realitet, mens 13% først hørte om loven 

efter den var trådt i kraft.  

 

Tabel 42 

Hvorvidt størrelsen på revisionshusene har påvirkning på respondenternes svar, vil vi undersøge via tabel 43. 

Her har størstedelen af respondenterne indenfor hver størrelse af revisionshuse fået information om frem-

driftsreformen, da den var et regeringsudspil eller et lovforslag. Der er en større procentdel af de store revisi-

onshuse med over 50 ansatte, som har fået informationen tidligere. Dette ses i og med at revisionshusene 

med under 50 ansatte har væsentlige andele af respondenter, som har fået informationen, da reformen blev 

en realitet eller derefter. 

Jylland Fyn Sjælland og øerne Hovedstadsområdet

Medierne 45% 20% 29% 43%

FSR 45% 60% 43% 36%

Uddannelsesinstitutionerne 7% 20% 0% 0%

Andre ansatte/kollegaer 0% 0% 14% 21%

Anden kilde 3% 0% 14% 0%

I alt 100% 100% 100% 100%

Hvordan har du fået informationen omkring 

fremdriftsreformen?

Geografisk placering af revisionshus

Hvornår hørte du første gang om fremdriftsreformen? Respondenter Procent

Da det var et regeringsudspil/lovforslag 29 53%

Da fremdriftsreformen blev en realitet 14 25%

Efter fremdriftsreformen var trådt i kraft 7 13%

Ved ikke 5 9%

I alt 55 100%
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Tabel 43 

Igen ønsker vi at undersøge om svarene afhænger af den geografiske placering af revisionshusene. På bag-

grund af tabel 44 sluttes det, at der procentuelt er færre i hovedstadsområdet, der har fået informationen om 

fremdriftsreformen, da den blev et lovforslag, i forhold til resten af Danmark. Dette sluttes, da over halvdelen 

af respondenterne i Jylland, på Fyn og på Sjælland og øerne fik informationen, da reformen var et lovforslag. 

Her er kun 36% af hovedstadens respondenter repræsenteret. 

 

Tabel 44 

Det kan herved konkluderes, at hovedparten af revisionshusene har fået information om fremdriftsreformen, 

da den var et lovforslag. Det samme gør sig gældende, hvis der ses på størrelsen af revisionshusene. Dog er 

der procentuelt flere af revisionshusene med over 50 ansatte, som har fået informationen, da fremdriftsrefor-

men var et udspil, i forhold til revisionshuse med under 50 ansatte. Ses der på den geografiske placering af 

revisionshusene, er der procentuelt flest revisionshuse uden for hovedstadsområdet, som har fået informa-

tion om fremdriftsreformen, da den var et lovforslag, i forhold til revisionshuse indenfor hovedstadsområdet.  

6.2.1.3 Tilstrækkelig information om fremdriftsreformen 
Revisionshusene er i spørgeskemaundersøgelsen spurgt til, om de mener, det har været muligt for dem at 

opnå tilstrækkelig information om fremdriftsreformen. Ud fra tabel 45 ses det, at 60% mener, at informatio-

nen har været tilstrækkelig, mens 18% ikke mener, de har fået tilstrækkelig information om fremdriftsrefor-

men. 

 

Tabel 45 

Revisionshus med 

over 200 ansatte

Revisionshus med 

mellem 51 og 200 

ansatte

Revisionshus med 

mellem 10 og 50 

ansatte

Revisionshus med 

under 10 ansatte

Da det var et regeringsudspil/lovforslag 67% 75% 47% 52%

Da fremdriftsreformen blev en realitet 0% 0% 35% 26%Efter fremdriftsreformen var trådt i 

kraft 33% 25% 12% 10%

Ved ikke 0% 0% 6% 13%

I alt 100% 100% 100% 100%

Hvornår hørte du første gang om 

fremdriftsreformen?

Størrelse på revisionshus

Jylland Fyn Sjælland og øerne Hovedstadsområdet

Da det var et regeringsudspil/lovforslag 55% 80% 57% 36%

Da fremdriftsreformen blev en realitet 24% 20% 14% 36%

Efter fremdriftsreformen var trådt i kraft 14% 0% 14% 14%

Ved ikke 7% 0% 14% 14%

I alt 100% 100% 100% 100%

Hvornår hørte du første gang om 

fremdriftsreformen?

Geografisk placering af revisionshus

Har det være muligt for dig at opnå tilstrækkelig information om 

fremdriftsreformen? Respondenter Procent

Ja 33 60%

Nej 10 18%

Ved ikke 12 22%

I alt 55 100%
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Ses der på samme spørgsmål krydset med størrelsen på revisionshusene, findes det, at klart over halvdelen af 

alle størrelser revisionshus har fået tilstrækkelig information om fremdriftsreformen. Der er ikke en yderligere 

tendens over revisionshusenes størrelse.  

 

Tabel 46 

Krydses samme spørgsmål med den geografiske placering af revisionshusene, ses det, at klart over halvdelen 

af respondenterne i Jylland, på Fyn og på Sjælland og øerne mener, at de har fået tilstrækkelig information om 

fremdriftsreformen. I hovedstadsområdet er det kun 36%, som har fået tilstrækkelig information. Det kan 

bemærkes, at det både er i hovedstadsområdet, der procentuelt er færrest respondenter, som har fået til-

strækkelig information (tabel 47), samtidig med at det også er i hovedstadsområdet procentuelt færrest re-

spondenter har fået information om fremdriftsreformen, imens den var lovforslag (tabel 44). 

 

Tabel 47 

Ud fra ovenstående kan vi konkludere, at størstedelen af respondenterne mener, at de har haft mulighed for 

at opnå tilstrækkeligt information om fremdriftsreformen. Denne tendens ændrer sig ikke, hvis respondenter-

nes svar opdeles på revisionshusenes størrelse. Opdeles svarene op på geografisk placering, er det kun i ho-

vedstadsområdet, der ikke er en overvægt, som mener de har fået tilstrækkelig information om fremdriftsre-

formen.  

6.2.1.4 Revisionshusenes holdning til fremdriftsreformen i forhold til informationsniveau 
For at undersøge hvad revisionshusene synes om fremdriftsreformen, har vi i spørgeskemaet til revisionshu-

sene opstillet flere udsagn, hvori revisionshusene har mulighed for at tilkendegive deres holdning til frem-

driftsreformen. Disse udsagn er gennemgået i forrige del af analysen, der har beskæftiget sig med fremdrifts-

reformen, jf. afsnit 6.1.1.4. Vi vil derfor kun komme med de vigtigste konklusioner fra det afsnit. Dette gøres 

med henblik på den videre analyse. 

  

Revisionshus med 

over 200 ansatte

Revisionshus med 

mellem 51 og 200 

ansatte

Revisionshus med 

mellem 10 og 50 

ansatte

Revisionshus med 

under 10 ansatte

Ja 67% 50% 71% 55%

Nej 0% 50% 12% 19%

Ved ikke 33% 0% 18% 26%

I alt 100% 100% 100% 100%

Har det være muligt for dig at opnå 

tilstrækkelig information om 

fremdriftsreformen?

Størrelse på revisionshus

Jylland Fyn Sjælland og øerne Hovedstadsområdet

Ja 62% 80% 86% 36%

Nej 21% 0% 0% 29%

Ved ikke 17% 20% 14% 36%

I alt 100% 100% 100% 100%

Har det være muligt for dig at opnå 

tilstrækkelig information om 

fremdriftsreformen?

Geografisk placering af revisionshus
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Generelt set er revisionshusene ikke positivt stemt over for fremdriftsreformen. Dette kommer til udtryk i 

form af følgende konklusioner fra afsnit 6.1.1.4: 

 53% af revisionshusene er enige eller meget enige i udsagnet ’Fremdriftsreformen er fornuftig, men ram-

mer forkert’ 

 47% af revisionshusene er uenige eller meget uenige i udsagnet ’Fremdriftsreformen er udfordrende for 

revisionsbranchen pt., men vil med tiden gavne branchen’ 

 68% af revisionshusene er enige eller meget enige i udsagnet ’Fremdriftsreformen er ikke fleksibel over 

for de studerende’ 

 45% af revisionshusene er uenige eller meget uenige i udsagnet ’Da de CMA-studerendes uddannelse er 

til gavn for revisionshusene, giver det mening, at det er revisionshusene, der betaler for deltidsuddannel-

sen’.  

 

I dette afsnit om informationsniveau ønsker vi at komme nærmere ind på, om tidspunkt og mængde af infor-

mation om fremdriftsreformen har haft en påvirkning på respondenternes mening om fremdriftsreformen. 

Derfor har vi set nærmere på krydsningen af spørgsmålene ’Hvornår hørte du første gang om fremdriftsrefor-

men?’ og ’Har det været muligt for dig at opnå tilstrækkelig information om fremdriftsreformen?’ med de fire 

netop nævnte udsagn.  

Tidspunkt vs. udsagn 

I tabel 48 er udsagnet om, at fremdriftsreformen er fornuftig, men rammer revisionsbranchen forkert, krydset 

med, hvornår respondenterne hørte om fremdriftsreformen. Der er ingen sammenhæng mellem hvornår re-

spondenterne fik informationen, og hvad de synes om fremdriftsreformen. 

 

Tabel 48 

Udsagnet om, at fremdriftsreformen er en udfordring men med tiden vil gavne revisionsbranchen, er krydset 

med spørgsmålet om, hvornår respondenterne første gang hørte om reformen. Jf. tabel 49 har alle respon-

denter, som har svaret, at de er henholdsvis meget enig og enige i udsagnet, fået information om fremdrifts-

reformen, da reformen var et lovforslag. Det vil sige tidligt i tilblivelsen af reformen. Dette kan dog ikke benyt-

tes til at drage konklusioner på baggrund af, da de 75%, som er meget enige blot dækker over tre responden-

ter, og da de 100%, som er enige i udsagnet, kun dækker over to respondenter. Det er vurderet at være for få 

respondenter til at konkludere på. Det ses derved, at der ikke er sammenhæng mellem respondenternes hold-

ning til udsagnet og hvor tidligt i tilblivelsen af fremdriftsreformen, at de fik information. 

Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ved ikke

Da det var et regeringsudspil/lovforslag 63% 36% 25% 100% 67% 29%

Da fremdriftsreformen blev en realitet 25% 36% 50% 0% 17% 14%

Efter fremdriftsreformen var trådt i kraft 8% 27% 25% 0% 17% 0%

Ved ikke 4% 0% 0% 0% 0% 57%

I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Udsagn: Fremdriftsreformen er fornuftig, men rammer 

forkert i forhold til revisionsbranchen
Hvornår hørte du første gang om 

fremdriftsreformen?
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Tabel 49 

Alle respondenter, som er uenig i udsagnet om, at fremdriftsreformen er ufleksibel over for de studerende, 

har fået informationen, da reformen stadig var en lovforslag. Det ses, da 100% af dem, som har svaret både 

’uenig’ og ’meget uenig’, har fået information, da fremdriftsreformen var et lovforslag. Dette indikerer, at 

respondenternes positivitet over for fleksibiliteten, afhænger af at respondenterne har fået informationen 

tidligt i forløbet af tilblivelsen af fremdriftsreformen. De 100% under både kategorien ’enig’ og ’meget enig’ 

dækker dog kun hver over én respondent. Dette vurderes dog ikke at være nok respondenter til at kunne 

konkludere på, hvorfor indikationen forkastes. Der vurderes ikke at være yderligere tendens i tabel 50, hvorfor 

der ikke er en sammenhæng mellem respondenternes holdning til udsagnet i forhold til, hvornår de hørte om 

fremdriftsreformen. 

 

Tabel 50 

Respondenternes svar på udsagnet ‘Da de CMA-studerendes uddannelse er til gavn for revisionshusene, giver 

det mening, at det er revisionshusene, der betaler for deltidsuddannelsen’ er krydset med, hvornår revisions-

husene første gang hørte om fremdriftsreformen. Det ses af tabel 51, at langt de fleste, som er enige i udsag-

net, har fået information om fremdriftsreformen tidligt. Dette ses, da henholdsvis 80% og 75% af dem, som 

har svaret, at de er enten er meget enige eller enige i udsagnet, har fået information, mens reformen var et 

udspil. Der er ligeledes en væsentligt procentdel af dem, som er uenig i udsagnet, som har fået informationen 

tidligt. Denne procentvise størrelse er dog ikke nær så stor som for respondentgruppen, som er enig. 

Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ved ikke

Da det var et regeringsudspil/lovforslag 75% 100% 33% 67% 50% 33%

Da fremdriftsreformen blev en realitet 0% 0% 33% 27% 31% 22%

Efter fremdriftsreformen var trådt i kraft 0% 0% 33% 7% 13% 11%

Ved ikke 25% 0% 0% 0% 6% 33%

I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Udsagn: Fremdriftsreformen er udfordrende for 

revisionsbranchen pt., men vil med tiden gavne 

branchenHvornår hørte du første gang om 

fremdriftsreformen?

Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ved ikke

Da det var et regeringsudspil/lovforslag 67% 20% 67% 100% 100% 40%

Da fremdriftsreformen blev en realitet 23% 47% 0% 0% 0% 0%

Efter fremdriftsreformen var trådt i kraft 3% 33% 33% 0% 0% 0%

Ved ikke 7% 0% 0% 0% 0% 60%

I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Hvornår hørte du første gang om 

fremdriftsreformen?

Udsagn: Fremdriftsreformen er ikke fleksibel overfor 

de studerende
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Tabel 51 

På baggrund af de fire udsagn har vi vurderet revisionshusenes holdning til fremdriftsreformen. Ved krydsning 

af udsagnene og spørgsmålet om, hvornår revisionshusene første gang hørte om reformen, kan det sluttes, at 

der ikke er en sammenhæng mellem, hvornår revisionshusene har opnået informationen, og hvor positive de 

er over for fremdriftsreformen. Dette dog med undtagelse af udsagnet om, at det giver mening, at revisions-

husene skal betale for de studerendes deltidsuddannelse, når det er dem, som gør brug af de studerendes 

arbejdskraft. Her ses en tendens til, at respondenterne er mere positive over for udsagnet, når informationen 

om fremdriftsreformen er opnået, mens reformen var et lovforslag. 

Mængde vs. udsagn 

I det følgende vil de fire udsagn blive krydset med spørgsmål om, hvorvidt det har været muligt at opnå til-

strækkelig information om fremdriftsreformen. 

Der er jf. tabel 52 ingen sammenhæng mellem opnåelsen af tilstrækkelig information og holdningen til udsag-

net om, hvorvidt fremdriftsreformen er fornuftig men rammer forkert i revisionsbranchen. 

 

Tabel 52 

Henholdsvis 75% og 100% af dem, der er enige eller meget enige i udsagnet ’Fremdriftsreformen er udfor-

drende for revisionsbranchen pt., men vil med tiden gavne branchen’, mener det har været muligt at opnå 

tilstrækkelig information om fremdriftsreformen. Disse procenter dækker dog over kun fem respondenter, 

hvilket vurderes at være for få til at konkludere på. Det sluttes derfor af tabel 53, at der ikke er en tendens 

over, om revisionshusene har fået tilstrækkelig information om fremdriftsreformen og deres holdning til ud-

sagnet. 

Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ved ikke

Da det var et regeringsudspil/lovforslag 80% 75% 33% 38% 67% 33%

Da fremdriftsreformen blev en realitet 0% 25% 33% 38% 22% 17%

Efter fremdriftsreformen var trådt i kraft 0% 0% 22% 23% 6% 17%

Ved ikke 20% 0% 11% 0% 6% 33%

I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Hvornår hørte du første gang om 

fremdriftsreformen?

Udsagn:  Da de CMA-studerendes uddannelse er til gavn 

for revisionshusene, giver det mening, at det er 

revisionshusene, der betaler for deltidsuddannelsen

Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ved ikke

Ja 67% 64% 75% 33% 83% 14%

Nej 17% 9% 25% 67% 17% 14%

Ved ikke 17% 27% 0% 0% 0% 71%

I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Udsagn: Fremdriftsreformen er fornuftig, men rammer 

forkert i forhold til revisionsbranchen
Har det været muligt for dig at opnå 

tilstrækkelig information om 

fremdriftsreformen?
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Tabel 53 

Udsagnet om, hvorvidt fremdriftsreformen ikke er fleksibel over for de studerende, er krydset med revisions-

husenes opfattelse af, om de har opnået tilstrækkelig information om fremdriftsreformen. Det ses af tabel 54, 

at 100% af respondenterne, som har svaret at de enten er uenige eller meget uenige i udsagnet, har opnået 

tilstrækkelig information. Som udgangspunkt kunne det tyde på, at der er en sammenhæng mængden af in-

formation og respondenternes mening om udsagnet. Dog dækker de 100% kun over hver én respondent. Det 

vurderes at være for få respondenter til at kunne drage konklusion på baggrund heraf, hvorfor det sluttes, at 

der ikke er en sammenhæng mellem mængden af information opnået i forhold til holdningen til udsagnet. 

 

Tabel 54 

Størstedelen af respondenterne, som er enige eller meget enige i udsagnet om, at det giver god mening, at 

revisionshusene betaler for de studerendes deltidsuddannelse, fordi det er dem, som gør brug af de studeren-

des arbejdskraft, har fået tilstrækkelig information om fremdriftsreformen. Det ses, da 100% af responden-

terne, der har svaret ’meget enig’ eller ’enig’ til udsagnet, har opnået tilstrækkelig information om fremdrifts-

reformen. Det skal dog også nævnes, at størstedelen af dem, der er negative over for udsagnet også har op-

nået tilstrækkelig information om fremdriftsreformen. Denne procentandel er blot ikke nær så stor som for 

de enige respondenter. 

 

Tabel 55 

Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ved ikke

Ja 75% 100% 67% 53% 69% 33%

Nej 0% 0% 22% 33% 13% 11%

Ved ikke 25% 0% 11% 13% 19% 56%

I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Udsagn: Fremdriftsreformen er udfordrende for 

revisionsbranchen pt., men vil med tiden gavne 

branchen
Har det været muligt for dig at opnå 

tilstrækkelig information om 

fremdriftsreformen?

Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ved ikke

Ja 63% 60% 67% 100% 100% 20%

Nej 20% 20% 33% 0% 0% 0%

Ved ikke 17% 20% 0% 0% 0% 80%

I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Har det været muligt for dig at opnå 

tilstrækkelig information om 

fremdriftsreformen?

Udsagn: Fremdriftsreformen er ikke fleksibel overfor 

de studerende

Meget enig Enig Neutral Uenig Meget uenig Ved ikke

Ja 80% 75% 67% 54% 67% 17%

Nej 0% 25% 22% 15% 22% 17%

Ved ikke 20% 0% 11% 31% 11% 67%

I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Har det været muligt for dig at opnå 

tilstrækkelig information om 

fremdriftsreformen?

Udsagn:  Da de CMA-studerendes uddannelse er til gavn 

for revisionshusene, giver det mening, at det er 

revisionshusene, der betaler for deltidsuddannelsen
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De fire udsagn giver et indblik i revisionshusenes holdning til fremdriftsreformen. Det kan på baggrund af 

krydsanalyserne mellem udsagnene og spørgsmålet om revisionshusenes tilstrækkelige opnåelse af informa-

tion om fremdriftsreformen konkluderes, at der ikke er en sammenhæng mellem revisorernes holdning til 

fremdriftsreformen og den mængde information respondenterne har modtaget. Det er dog med undtagelse 

af udsagnet om, hvorvidt det giver mening, at revisionshusene betaler de studerendes deltidsuddannelse. 

Krydsanalysen med dette udsagn viser, at der er større chance for, at respondenterne er enige i udsagnet, hvis 

de har opnået tilstrækkelig information. 

6.2.1.5 Opsummering 
Med udgangspunkt i vores spørgeskemaundersøgelse til revisionshusene, er det fundet, at langt de fleste re-

visionshuse er blevet informeret om fremdriftsreformen igennem enten medierne eller FSR, hvilket er ens for 

alle størrelser af revisionshus. De revisionshuse, som har fået informationen andre steder fra, er revisionshuse 

med under 50 ansatte. Heraf er det de mindre revisionshuse i Jylland og på Fyn, der er blevet informeret af 

universiteterne, mens de mindre revisionshuse på Sjælland og øerne samt i hovedstadsområdet har fået in-

formation fra ansatte og kollegaer.  

Hovedparten af revisionshusene har fået information om fremdriftsreformen, da den var et lovforslag. Dette 

gør sig gældende uanset, hvilken størrelse revisionshus, der ses på. Dog er der procentuelt flere af revisions-

husene med over 50 ansatte, som har fået informationen, da fremdriftsreformen var et udspil, i forhold til 

revisionshuse med under 50 ansatte. Med udgangspunkt i den geografiske placering af revisionshusene, ses 

det, at der procentuelt er flest revisionshuse uden for hovedstadsområdet, som har fået information om frem-

driftsreformen, da den var et lovforslag, i forhold til revisionshuse indenfor hovedstadsområdet.  

Størstedelen af revisionshusene mener, at de har fået tilstrækkelig med information om fremdriftsreformen. 

Denne tendens er ikke påvirket af, hvilken størrelse revisionshus, der ses på. Til gengæld er der en forskel, hvis 

der ses på den geografiske placering af revisionshusene. Det er fundet, at der procentuelt er flere revisions-

huse uden for hovedstandsområdet, som har opnået tilstrækkelig information i forhold til revisionshuse i ho-

vedstadsområdet. 

Vi har benyttet fire udsagn til at bedømme revisionshusenes holdning til fremdriftsreformen. Vi har vurderet 

om revisionshusenes holdning til fremdriftsreformen er påvirket af tidspunktet for og mængden af opnået 

information om reformen. I tre ud af de fire udsagn så vi ingen sammenhæng mellem tidspunkt og mængde 

af information i forhold til revisionshusenes holdning. Det fjerde udsagn om, at det giver mening, at revisions-

husene skal betale for de studerendes deltidsuddannelse, når det er dem, som gør brug af de studerendes 

arbejdskraft, har derimod en sammenhæng. Der er en tendens til, at revisionshusene er mere positive over 

for udsagnet, når informationen om fremdriftsreformen er opnået, mens reformen var et lovforlagt i forhold 

til efter reformens ikrafttrædelse, samt i tilfælde hvor revisionshusene havde opnået tilstrækkelig information 

om reformen. 
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6.2.2 Informationsniveau for CMA-studerende 

6.2.2.1 Kilde til information om fremdriftsreformen 
Vi har i spørgeskemaet til de CMA-studerende spurgt til, hvor de har hørt om fremdriftsreformen.  

Flertallet af de studerende har hørt om fremdriftsreformen gennem deres universitet og medierne, jf. tabel 

56. Dette ses, da 69% af respondenterne har svaret én af disse to muligheder. De respondenter, som svarer 

’andet’, har uddybet, at de har hørt om reformen fra både medierne, relevante universitet, deres arbejdsplads 

og FSR.  

 

Tabel 56 

For at undersøge hvorvidt der er en tendens for, hvor respondenterne har hørt om reformen i forhold til, hvor 

de studerer, har vi krydset spørgsmålet med baggrundsvariablen ’universitet’. 

Mellem 40% og 50% af respondenterne fra hvert universitet svarer, at de har fået information om fremdrifts-

reformen fra universitetet, hvilket viser, at der alle universiteter har sørget for at informere de studerende. 

Yderligere ses det af tabel 57, at en stor del af de studerende på universiteterne, på nær AAU, har fået infor-

mation on fremdriftsreformen fra medierne. Hertil skal det dog nævnes, at der ikke er mange respondenter 

fra AAU i tabel 57. Af de respondenter, som har svaret, at de har fået information om fremdriftsreformen fra 

FSR, går alle på CBS.  

 

Tabel 57 

6.2.2.2 Tidspunkt for information om fremdriftsreformen 
Til brug i den videre analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem tidspunktet for opnået in-

formation, og hvad holdningen til fremdriftsreformen er. Derfor er de CMA-studerende spurgt til, hvornår de 

første gang hørte om fremdriftsreformen. Af tabel 58 ses det, at 67% hørte om fremdriftsreformen, da den 

var et lovforslag, mens 24% hørte om den, da den blev en realitet. 

Hvor har du hørt om fremdriftsreformen? Respondenter Procent

Via medierne 12 24%

Via dit universitet 22 45%

Via din arbejdsplads 7 14%

Via FSR 4 8%

Andet 4 8%

I alt 49 100%

Aalborg 

Universitet

Copenhagen 

Business 

School

Syddansk 

Universitet

Århus 

Universitet

Via medierne 0% 24% 50% 38%

Via dit universitet 40% 44% 50% 50%

Via din arbejdsplads 40% 12% 0% 13%

Via FSR 0% 12% 0% 0%

Andet 20% 9% 0% 0%

I alt 100% 100% 100% 100%

Hvor har du hørt om fremdriftsreformen?

Universitet



Side 92 af 181 
 

 

Tabel 58 

Med henblik på at undersøge, om der er forskel på, hvornår de studerende har fået information om frem-

driftsreformen i forhold til, hvor de studerer, har vi krydset relevante spørgsmål med baggrundsvariablen ’uni-

versitet’. Det ses, at det er fælles for de CMA-studerende på alle universiteterne, at det er et flertal, som har 

fået information om fremdriftsreformen, da den var et lovforslag. Dette er dog med undtagelse af AAU, hvor 

det kun er 40% som har fået information om reformen, da den var et lovforslag. Dette vurderes ikke at påvirke 

det samlede billede, da de 40% kun dækker over to respondenter. Med samme begrundelse om AAU, er det 

hovedsageligt kun respondenter på CBS og AU, som har fået information om fremdriftsreformen, da den blev 

en realitet.  

 

Tabel 59 

6.2.2.3 Tilstrækkelig information om fremdriftsreformen 
De CMA-studerende er spurgt til, om de mener, at de har opnået tilstrækkelig information om fremdriftsre-

formen. De er spurgt til dette, da spørgsmålet senere i analysen sammenholdes med, hvad de studerendes 

holdning til fremdriftsreformen er, for på den måde at vurdere om mængden af opnået information har en 

påvirkning på modtagelsen af fremdriftsreformen. Til spørgsmålet om de studerendes opfattelse af opnået 

information, har 49% svaret, at de ikke har fået den tilstrækkelige information, mens 39% svarer, at de har 

fået den tilstrækkelige information. 

 

Tabel 60 

Hvornår hørte du første gang om fremdriftsreformen? Respondenter Procent

Da det var et regeringsudspil/lovforslag 33 67%

Da fremdriftsreformen blev en realitet 12 24%

Efter fremdriftsreformen var trådt i kraft 4 8%

Ved ikke 0 0%

I alt 49 100%

Aalborg 

Universitet

Copenhagen 

Business 

School

Syddansk 

Universitet

Århus 

Universitet

Da det var et regeringsudspil/lovforslag 40% 74% 100% 50%

Da fremdriftsreformen blev en realitet 40% 21% 0% 38%

Efter fremdriftsreformen var trådt i kraft 20% 6% 0% 13%

Ved ikke 0% 0% 0% 0%

I alt 100% 100% 100% 100%

Hvornår hørte du første gang om 

fremdriftsreformen?

Universitet

Har det været muligt for dig at opnå tilstrækkelig 

information om fremdriftsreformen? Respondenter Procent

Ja 19 39%

Nej 24 49%

Ved ikke 6 12%

I alt 49 100%
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For at vurdere spørgsmålet på baggrund af, hvilket universitet, den studerende læser på, er spørgsmålet kryd-

set med baggrundsvariablen ’universitet’. Det ses af tabel 61, at der procentvist er flere respondenter fra SDU 

og AU, som mener, at de har opnået tilstrækkelig information om fremdriftsreformen i forhold til den pro-

centdel af studerende fra AAU og CBS, som mener det samme. Dette kommer til udtryk, da henholdsvis 100% 

og 63% fra SDU og AU svarer ’ja’ til spørgsmålet. Det er kun henholdsvis 20% og 32% af de CMA-studerende 

fra AAU og CBS, som har svaret ’ja’. Det skal påpeges, at de 100% hos SDU kun svarer til to respondenter. 

 

Tabel 61 

6.2.2.4 Universiteternes informationsniveau om fremdriftsreformen 
Vi har ønsket at undersøge, hvordan informationsniveauet om fremdriftsreformen fra universiteterne har væ-

ret for de CMA-studerende. Det gøres for at opnå specifik viden om universiteternes evne til at kommunikere 

fremdriftsreformen. 

27% af de CMA-studerende svarer, at de har fået den information, de fandt nødvendig fra deres universitet. 

På den anden side mener 49% af respondenterne, at de har fået sparsom information fra universiteterne, og 

at de selv har været nødsaget til at undersøge emnet nærmere. Kun fire respondenter svarende til 8% har 

ingen information fået fra universiteterne. 

 

Tabel 62 

For at komme dette spørgsmål endnu nærmere er det fundet relevant at se på spørgsmålet i forhold, hvilket 

universitet de CMA-studerende læser på. Derfor har vi krydset spørgsmålet med baggrundsvariablen ’univer-

sitet’. Krydsanalysen fremgår af tabel 63. 

Mellem 40% og 50% af respondenterne på hvert universitet har svaret, at de har fået sparsom information og 

selv har måtte søge sig frem til resten. Det er kun SDU, der ikke har CMA-studerende, som har fået tilstrækkelig 

information fra universitetet. Dog skal vi igen gøre opmærksom på, at SDU i dette spørgsmål kun er repræsen-

teret ved to studerende. De fire respondenter, som ingen information har fået fra deres universitet, er fordelt 

med én respondent på hvert universitet. 

Aalborg 

Universitet

Copenhagen 

Business 

School

Syddansk 

Universitet

Århus 

Universitet

Ja 20% 32% 100% 63%

Nej 60% 56% 0% 25%

Ved ikke 20% 12% 0% 13%

I alt 100% 100% 100% 100%

Universiteter

Har det været muligt for dig at opnå 

tilstrækkelig information om 

fremdriftsreformen?

Hvordan har informationsniveauet fra dit universitet været 

vedrørende fremdriftsreformen? Respondenter Procent

Jeg har fået alt den nødvendige information fra mit universitet 13 27%

Jeg har fået sparsom information fra mit universitet, og har selv måtte 

søge resten frem 24 49%

Jeg har ingen information fået fra mit universitet, men har fået min 

information andet steds fra 4 8%

Andet 8 16%

I alt 49 100%
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Tabel 63 

6.2.2.5 CMA-studerendes holdning til fremdriftsreformen i forhold til informationsniveau 
I afsnittet 6.1.2.1 blev det gennemgået, hvad de CMA-studerende synes om fremdriftsreformen. Her fandt vi, 

at CMA-studerende ikke var positive stemt over for fremdriftsreformen, hvilket kom til udtryk, da 77% af de 

CMA-studerende mener, at fremdriftsreformen er dårlig eller meget dårlig. 

For at analysere om der er en sammenhæng mellem, hvad de CMA-studerende synes om fremdriftsreformen, 

og informationsniveauet, er der nedenfor udarbejdet fire krydsanalyser. Spørgsmålet om, hvad de studerende 

synes om fremdriftsreformen, krydses med de fire gennemgåede spørgsmål ovenfor. Det vil sige spørgsmålet 

om, hvor informationen om fremdriftsreformen er kommet fra, hvornår informationen er opnået, om der er 

opnået tilstrækkelig information samt hvordan informationsniveauet fra universiteterne har været. 

Krydset mellem hvor de CMA-studerende har hørt om fremdriftsreformen, og hvad de CMA-studerende synes 

om fremdriftsreformen fremgår af tabel 64. Vi betragter samlet de tre kategorier, som udtrykker mest positi-

vitet over for fremdriftsreformen, hvilket er kategorierne ’meget god’, ’god’ og ’rimelig’. Sammenholder vi 

disse tre kategorier med de to kategorier, der har negative respondenter, er der en tendens til, at responden-

terne er mere positive, når informationen er kommet fra medierne eller universiteterne i forhold til fra ar-

bejdspladserne eller FSR. Dette kan skyldes, at arbejdspladserne, altså revisionshusene, og FSR ser meget store 

udfordringer ved fremdriftsreformen, og at dette derved er blevet udtrykt i kommunikationen. Medierne og 

universiteterne har formodentlig fremlagt reformen mere neutralt, og universiteterne formentlig især været 

meget løsningsorienteret i sin kommunikation. 

 

Tabel 64 

I tabel 65 er spørgsmålet om, hvornår de CMA-studerende første gang hørte om fremdriftsreformen krydset 

med, hvad de synes om fremdriftsreformen. Der er ingen tendens at finde i tallene, hvorfor det må sluttes at 

Aalborg 

Universitet

Copenhagen 

Business 

School

Syddansk 

Universitet

Århus 

Universitet

Jeg har fået alt den nødvendige information fra 

mit universitet 40% 24% 0% 38%

Jeg har fået sparsom information fra mit 

universitet, og har selv måtte søge resten frem 40% 50% 50% 50%

Jeg har ingen information fået fra mit universitet, 

men har fået min information andet steds fra 20% 3% 50% 13%

Andet 0% 24% 0% 0%

I alt 100% 100% 100% 100%

Universiteter

Hvordan har informationsniveauet fra dit 

universitet været vedrørende 

fremdriftsreformen?

Den er meget god Den er god Den er rimelig Den er dårlig Den er meget dårlig Ved ikke

Via medierne 0% 0% 40% 18% 30% 0%

Via dit universitet 100% 67% 60% 18% 44% 100%

Via din arbejdsplads 0% 33% 0% 18% 15% 0%

Via FSR 0% 0% 0% 18% 7% 0%

Andet 0% 0% 0% 27% 4% 0%

I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Hvad synes du om fremdriftsreformen?

Hvor har du hørt om fremdriftsreformen?
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der ud fra vores undersøgelse ikke er en sammenhæng mellem, hvornår informationen om fremdriftsrefor-

men blev opnået og holdningen til reformen. 

 

Tabel 65 

Af tabel 66 fremgår krydset mellem, om det har været muligt for de CMA-studerende at få tilstrækkelig infor-

mation om reformen, og hvad de CMA-studerende synes om fremdriftsreformen. Ses der samlet på de kate-

gorier ’meget god’, ’god’ og ’rimelig’, ses det, at flertallet af respondenterne har svaret ja til, at de har fået 

tilstrækkelig information. Dette står i kontrast til de to kategorier med respondenter, der er mest negativ over 

for reformen. Samlet set har flertallet af disse respondenter svaret at de ikke har fået tilstrækkelig information. 

Det kan derved sluttes, at mængden af information har en påvirkning på CMA-studerendes holdning til frem-

driftsreformen.  

 

Tabel 66 

Krydsningen mellem, hvordan informationsniveauet fra universiteterne har været, og hvad respondenterne 

synes om fremdriftsreformen, ses i tabel 67. På samme måde som i spørgsmålet ovenfor, ses det her, at der 

er en tendens til, at respondenterne er mere positive over for reformen, hvis de har fået tilstrækkelig infor-

mation fra universiteterne. 

 

Tabel 67 

Den er meget god Den er god Den er rimelig Den er dårlig Den er meget dårlig Ved ikke

Da det var et regeringsudspil/lovforslag 100% 67% 40% 82% 67% 50%

Da fremdriftsreformen blev en realitet 0% 33% 40% 18% 22% 50%

Efter fremdriftsreformen var trådt i kraft 0% 0% 20% 0% 11% 0%

Ved ikke 0% 0% 0% 0% 0% 0%

I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Hvornår hørte du første gang om 

fremdriftsreformen?

Hvad synes du om fremdriftsreformen?

Den er meget god Den er god Den er rimelig Den er dårlig Den er meget dårlig Ved ikke

Ja 100% 100% 60% 45% 26% 0%

Nej 0% 0% 40% 45% 56% 100%

Ved ikke 0% 0% 0% 9% 19% 0%

I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Har det været muligt for dig af opnå 

tilstrækkelig information om 

fremdriftsreformen?

Hvad synes du om fremdriftsreformen?

Den er meget god Den er god Den er rimelig Den er dårlig Den er meget dårlig Ved ikke

Jeg har fået alt den nødvendige information fra 

mit universitet 100% 67% 60% 9% 22% 0%

Jeg har fået sparsom information fra mit 

universitet, og har selv måtte søge resten frem 0% 33% 40% 36% 59% 50%

Jeg har ingen information fået fra mit universitet, 

men har fået min information andet steds fra 0% 0% 0% 9% 11% 0%

Andet 0% 0% 0% 45% 7% 50%

I alt 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Hvordan har informationsniveauet fra dit 

universitet været vedrørende 

fremdriftsreformen?

Hvad synes du om fremdriftsreformen?
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6.2.2.6 Opsummering 
Ud fra spørgeskemaundersøgelsen til de CMA-studerende er vi kommet frem til, at de CMA-studerende ho-

vedsageligt har fået information om fremdriftsreformen fra universiteterne og medierne, hvilket kommer til 

udtryk med en procentvis fordeling på henholdsvis 45% og 24%. På trods af den generelle negative holdning 

til fremdriftsreformen, ser vi en tendens til, at de CMA-studerende er mere positiv stemt over for reformen, 

hvis informationen er kommet fra medierne eller universiteterne. Dette formodes at skyldes, at medierne og 

universiteterne har været neutral i deres udmeldinger om fremdriftsreformen. Det vil sige, at de ikke har ladet 

deres holdning til fremdriftsreformen skinne i gennem, samt at universiteterne har været løsningsorienteret 

og forsøgt at fremlægge de studerendes fremtidige muligheder. FSR har tidligt i tilblivelsen af fremdriftsrefor-

men meldt deres holdning til fremdriftsreformen ud, hvilket i mange tilfælde har været de negative konse-

kvenser af reformen. Denne holdning påvirker revisionshusene, og derved bliver kommunikationen fra både 

FSR og revisionshusene negativt stemt. Dette vurderes at være grunden til, at CMA-studerende, som har fået 

information fra FSR og revisionshusene, generelt set er mere negativt stemt over for reformen.   

67% af de CMA-studerende hørte første gang om fremdriftsreformen, da denne var et lovforslag, mens 24% 

hørte om den, da de blev vedtaget. Vi ser i vores undersøgelse ingen tendens til, at der er en sammenhæng 

mellem, hvornår informationen om fremdriftsreformen er opnået af de CMA-studerende i forhold til deres 

holdning til reformen. 

39% af de CMA-studerende mener, at de har fået tilstrækkelig information om fremdriftsreformen, mens der 

er 49%, som mener, at de ikke har. Der er procentvist flere studerende på AU, som har opnået tilstrækkelig 

information i forhold til studerende på AAU og CBS. Der er for få respondenter fra SDU til at kunne konkludere 

på disse. Yderligere er der en sammenhæng mellem, om de CMA-studerende har opnået tilstrækkelig infor-

mation i forhold til, hvor positive de er over for fremdriftsreformen. 

Den samme tendens ses, når vi ser på informationsniveauet hos universiteterne; har de studerende fået nok 

information om reformen, er der større chance for, at de er positiv stemt over for den. Det er fundet, at 27% 

af CMA-studerende har fået tilstrækkelig information fra deres universitet, mens 49% ikke har og har måtte 

opnå yderligere information andet steds fra. 

6.2.3 Kommunikation af velfærdsreformer 

Lars Lønstrups artikel ’Velfærdsreformer skal kommunikeres’ indeholder redegørelse af undersøgelse om vig-

tigheden af tidspunkt og mængden af information om velfærdsreformer, og hvad dette kan have af indflydelse 

på modtagerne af reformen. På baggrund af meningsmålinger konkluderer undersøgelsen, at reformer, der er 

blevet kommunikeret åbent og i god tid inden vedtagelsen i Folketinget, kan skabe fremgang for regeringen. 

Undersøgelsen understreger desuden, at mangel på kommunikation vil være en dårlig idé i alle tilfælde. En 

yderligere beskrivelse af artiklen kan ses i afsnit 3.5.2. 

På baggrund af vores analyse, som er opsummeret i afsnit 1.1.1.5 og 1.1.2.6, sluttes det, at revisionshusenes 

holdning til fremdriftsreformen i tre ud af fire tilfælde ikke er påvirket af, hvornår information om fremdrifts-

reformen er blevet givet til dem, samt om de har fået nok information om reformen. Med hensyn til de stu-

derende er det fundet, at deres holdning til fremdriftsreformen er påvirket af, om de har opnået tilstrækkelig 

information om reformen, men at tidspunktet for, hvornår informationen er opnået, ikke har en påvirkning på 

deres holdning. 
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De fundne forhold fra vores analyse stemmer ikke overens med de konklusioner, der er beskrevet i Lønstrups 

artikel, da tidspunkt og mængde af information i flere tilfælde ikke har haft indflydelse på respondenters hold-

ninger til fremdriftsreformen. Vi mener, at grunden til dette kan findes i den simple kommunikationsmodel, 

jf. afsnit 3.4. Kommunikationsmodellen illustrerer, hvordan kommunikationsprocessen opfyldes. En besked er 

først fuldt kommunikeret, når den er afsendt, modtaget og når der er sendt feedback tilbage til afsender. 

I forbindelse med tilblivelsen af fremdriftsreformen sendte FSR som feedback på vegne af revisionsbranchen 

høringssvar om reformen til Undervisnings- og Forskningsministeriet90. I høringssvaret fremlagde FSR deres 

syn på reformen, herunder kom de med en række konkrete forslag til ændringer i reformen. FSR er som ud-

gangspunkt enig i formålet med fremdriftsreformen og støtter dens forsøg på at få studerende hurtigere ud 

på arbejdsmarkedet. Dog mener FSR, at reformen er ufleksibel for de CMA-studerende som arbejder fuld tid 

ved siden af deres studier. FSR foreslår, at studerende som overholder en række krav, skal være undtaget 

obligatorisk tilmelding til alle fag og eksaminer. Rækken af krav er, at den studerende ikke modtager SU, at 

den studerende arbejder i et revisionshus samt at den studerende udfører arbejde omfattet af revisorloven. 

Yderligere foreslår FSR, at kandidatuddannelsen skal gøres færdig indenfor en periode på fire år. Dette er en 

skærpelse af de nuværende regler på fem år.  

Det har ikke været muligt at finde høringssvar fra studerende eller fra de Studerendes Fællesråd, men i for-

bindelse med tilblivelsen af fremdriftsreformen blev der afholdt flere demonstrationer fra studerende, som 

gav deres mening til kende om fremdriftsreformen. Yderligere var der flere publicerede artikler fra de Stude-

rendes Fællesråd, om deres syn på udfordringerne ved fremdriftsreformen. Demonstrationerne og diverse 

offentliggjorte artikler betragtes som de studerendes feedback til Folketinget vedrørende fremdriftsreformen. 

Som nævnt er en kommunikationsproces først fuldt udført idet feedbacken er blevet givet til afsender, hvilket 

i dette tilfælde er Folketinget. Både revisionsbranchen i form af FSR samt de studerende har givet deres me-

ning om reformen til kende over for Folketinget. I Folketingets endelige udformning af fremdriftsreformen har 

de ikke foretaget ændringer på baggrund af feedbacken. Det kan derfor tyde på, at der et eller andet sted i 

feedback-processen er gået noget galt, hvilket er illustreret i kommunikationsmodellen i figur 10.  

 

Figur 10 
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At revisionsbranchen og de studerendes feedback ikke er blevet taget i betragtning ved udformningen af frem-

driftsreformen vurderes at være grunden til, at de ikke er positive over for reformen på trods af, at de har fået 

tilstrækkelig information om den og i god tid inden dens realitet. 

6.2.4 Delkonklusion på informationsniveauet 

Langt de fleste revisionshuse har fået information om fremdriftsreformen igennem enten medierne eller FSR. 

Dette er ens for alle størrelser af revisionshus. De revisionshuse, som har fået informationen andre steder fra, 

er revisionshuse med under 50 ansatte. Af revisionshusene med under 50 ansatte, som har fået information 

om reformen andre steder end medierne og FSR, er det kun mindre revisionshuse i Jylland og på Fyn, der er 

blevet informeret af universiteterne, mens det er mindre revisionshuse på Sjælland og øerne samt i hoved-

stadsområdet, der har fået information fra ansatte og kollegaer.  

Det er fundet at, hovedparten af revisionshusene har fået information om fremdriftsreformen, da den var et 

lovforslag. Denne tendens er ikke påvirket af, hvilken størrelse revisionshus, der ses på. Der er dog procentuelt 

flere revisionshuse med over 50 ansatte, som har fået information om fremdriftsreformen, da den var et re-

geringsudspil, i forhold til revisionshuse med under 50 ansatte. Ses der på den geografiske placering af revisi-

onshusene, ses det, at der procentuelt er flest revisionshuse uden for hovedstadsområdet, som har fået infor-

mation om fremdriftsreformen, da den var et lovforslag, i forhold til revisionshuse indenfor hovedstadsområ-

det.  

Flertallet af revisionshusene mener, at de har opnået tilstrækkelig information om fremdriftsreformen. Dette 

gør sig gældende for alle størrelser af revisionshus. Dog er der en forskel, hvis der tages udgangspunkt i den 

geografiske placering af revisionshusene, da der procentuelt er flere revisionshuse uden for hovedstandsom-

rådet, som har opnået tilstrækkelig information i forhold til revisionshuse i hovedstadsområdet. 

På baggrund af fire udsagn har vi vurderet revisionshusenes holdning til fremdriftsreformen i forhold til tids-

punktet for og mængden af opnået information om reformen. I tre ud af de fire udsagn var der ingen sam-

menhæng mellem tidspunkt og mængde af information i forhold til revisionshusenes holdning. Det sidste ud-

sagn, hvor der var en sammenhæng, var udsagnet om, at det giver mening, at revisionshusene skal betale for 

de studerendes deltidsuddannelse, når det er dem, som gør brug af de studerendes arbejdskraft. Her fandt vi, 

at revisionshusene er mere positive over for udsagnet, når information om fremdriftsreformen er opnået, 

mens reformen var et lovforslag i stedet for efter reformens ikrafttrædelse. Yderligere er revisionshusene også 

mere positive over for dette udsagn, hvis revisionshusene har opnået tilstrækkelig information om reformen. 

De CMA-studerende har hovedsageligt fået information om fremdriftsreformen fra universiteterne og medi-

erne. Generelt har de CMA-studerende en negativ holdning til fremdriftsreformen. Dog er det fundet, at de 

CMA-studerende er mere positive over for reformen, hvis informationen er kommet fra medierne eller uni-

versiteterne. Dette formodes at skyldes, at medierne og universiteterne har været neutral i deres udmeldinger 

om fremdriftsreformen uden at lade deres holdning til fremdriftsreformen skinne i gennem, samt at universi-

teterne har været løsningsorienteret og forsøgt at fremlægge de studerendes fremtidige muligheder. FSR har 

tidligt i tilblivelsen af fremdriftsreformen meldt deres holdning til fremdriftsreformen ud, hvilket i mange til-

fælde har været de negative konsekvenser af reformen. Denne holdning påvirker revisionshusene, og derved 

bliver kommunikationen fra både FSR og revisionshusene negativ. Dette vurderes at være grunden til, at CMA-
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studerende, som har fået information fra FSR og revisionshusene, generelt set er mere negativt stemt over for 

reformen.   

Langt de fleste CMA-studerende hørte første gang om fremdriftsreformen, da den var et lovforslag. På trods 

af dette er flertallet af studerende negativt stemt over for fremdriftsreformen. Vi ser derved ingen sammen-

hæng mellem tidspunktet for, hvornår CMA-studerende fik information om fremdriftsreformen, og hvad deres 

holdning til reformen er.  

Knap halvdelen af de CMA-studerende mener ikke, at de har fået tilstrækkelig information om fremdriftsre-

formen. Ses mængden af information i forhold til de studerendes holdning til reformen, findes det, at der er 

en større chance for, at studerende er positiv stemt over for reformen, hvis den studerende har fået tilstræk-

kelig med information. Den samme tendens ses, når vi ser på informationsniveauet hos de studerende. Her er 

der også fundet sammenhæng mellem, om de studerende har fået nok information om reformen, og hvad de 

studerendes holdning til reformen er. 

For både revisionshusene og de CMA-studerende har vi i ovenstående analyse i flertallet af tilfælde ikke fundet 

en sammenhæng mellem tidspunkt for og mængde af information om fremdriftsreformen i forhold til interes-

senternes holdning til reformen. Dette begrundes med, at der i kommunikationen mellem regeringen og inte-

ressenterne er sket en brist. Den feedback og de ændringsforslag til reformen, som revisionshusene og CMA-

studerende har givet Folketinget, er ikke blevet medtaget i den endelige version af fremdriftsreformen. På den 

måde er den fulde kommunikationscirkel i kommunikationsmodellen ikke fuldført. 

6.3 Revisoruddannelsens kvalitet 

I denne del af analysen ses der, som temaet indikerer, på kvaliteten i revisoruddannelsen. Der er inde for dette 

tema tre undersøgelsesspørgsmål. Undersøgelsesspørgsmål J, som definerer kvaliteten i revisoruddannelsen 

ud fra IFAC samt i forhold til et europæisk og et dansk perspektiv, besvares i kapitel 4. 

Undersøgelsesspørgsmål K og L, som analyseres i dette kapitel, vedrører henholdsvis revisionshusenes og 

CMA-studerendes holdning til kvalitet i uddannelsen samt deres forventninger til om kvaliteten ændres ved 

indførelsen af fremdriftsreformen. Analysen er delt op i to og omhandler henholdsvis revisionshusene og de 

CMA-studerende. På nedenstående analysemodel er dette illustreret ved de to kolonner. 

I begge dele af analysen benyttes der svar fra de to udførte spørgeskemaundersøgelser, herunder en række 

test af udsagn. De spørgsmål, som er benyttet i analysen, fremgår af nedenstående analysemodel. 

Mange af de udsagn, som revisionshusene og de CMA-studerende er spurgt om, er ens. Svarene fra disse 

udsagn er holdt op imod hinanden, hvor det er fundet relevant. Dette er illustreret ved pilen mellem de to 

kolonner. 

Foruden at gøre brug af data fra spørgeskemaundersøgelserne er der benyttet teori om kvalitet i henhold til 

IFAC samt ud fra en europæisk og en dansk synsvinkel. Yderligere er David Flints revisionsteori og artiklerne, 

hvorfra de testede udsagn kommer, medtaget. 
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→

- Hvad er fordelene ved at læse CMA på deltid? Kvalitet

- Hvad er fordelene ved at læse CMA på fuld tid?

Udsagn:

Udsagn:

Udsagn:

+

+ Deltid vs. fuldtid

David Flints revisionsteori + kvalitet ift. IFAC, i EU og i DK

Udsagn:

Fordele ved at læse CMA på fuldtid

Ulemper ved at læse CMA på fuldtid

Fordele ved at læse CMA på deltid

Ulemper ved at læse CMA på deltid

+

Kvalitet ift. IFAC, i EU og i DK

- Revisorer i andre sammenlignelige lande med Danmark har 

samme faglige viden, på trods af den kortere uddannelse.

- Det er vigtigt, at danske godkendte revisorer bliver 

færdiguddannede hurtigere, og fremdriftsreformen vil støtte 

denne proces.

- At arbejde ved siden af studierne giver studerende en 

kontinuerlig praksis af det de lærer på universitetet.

REVISORUDDANNELSENS KVALITET

Revisorprofessionens regulering (kapitel 4)

- Mindre arbejde ved siden af studierne vil give mere plads 

til at udvikle teoretisk forståelse og analytiske evner i 

studietiden.

- Det er utilfredsstillende og uforståeligt, at politikerne på 

den måde kasserer en succesfuld uddannelsesmodel, som 

hidtil har genereret højt kvalificerede kandidater, der er gået 

direkte fra universitetet og i arbejde - og hvor rigtig mange 

ikke har ligget samfundet til last og trukket på SU-systemet, 

fordi de har arbejdet fuld tid ved siden af studiet.

- Muligheden for at kombinere arbejde og studie bør styrkes - 

også på andre retninger end cand.merc.aud. Det vil gøre godt 

for både kvaliteten i uddannelserne og for 

beskæftigelsesmulighederne for de studerende.

- Mindre arbejde ved siden af studiet vil støtte de 

studerende i at kunne fokusere på studierne i stedet for at 

være presset med arbejde.

- Det er vigtigt, at danske godkendte revisorer bliver 

færdiguddannede hurtigere, og fremdriftsreformen vil støtte 

denne proces.

- Mindre arbejde ved siden af studiet vil støtte de studerende 

i at kunne fokusere på studierne i stedet for at være presset 

med arbejdet.

- Mindre arbejde ved siden af studierne vil give mere plads til 

at udvikle teoretisk forståelse og analytiske evner i 

studietiden.

- At arbejde ved siden af studiet giver studerende en 

kontinuerlig praksis af det de lærer på universitetet.

j) Hvordan defineres kvalitet i 

revisorprofessionsuddannelsen ud fra en 

international, europæisk og dansk synsvinkel?

k) Hvad er revisionshusenes holdning til 

kvalitet i revisionsuddannelsen og forventer 

revisionshusene, at kvaliteten vil ændre sig 

ved indførelsen af fremdriftsreformen?

(kapitel 6.3.1)

l) Hvad er de CMA-studerendes holdning til 

kvalitet i uddannelsen og forventer de 

studerende, at kvaliteten vil ændre sig ved 

indførelsen af fremdriftsreformen? (kapitel 6.3.2)
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Artiklerne 'Der risikerer at blive mangel på kvalificerede 

revisorer - fremdriftsreformen må gå om' og 'Revisorer 

anbefaler fuldtidsjob på studiet'.
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Lagde/lægger du i den daglige undervisning mærke til, at det 

er en blanding af både fuldtidsstuderende og 

deltidsstuderende med fuldtidsjob?

De fuldtidsbeskæftigede i en revisionsvirksomhed er med til 

at gøre undervisningen mere levende ved at bidrage med 

deres praktiske erfaring og direkte input fra erhvervslivet.

- Med de nye regler er der risiko for, at studerende vil få svært 

ved at gennemføre uddannelsen, da de færreste vil kunne 

gennemføre uddannelsen på de normerede to år og derfor 

risikerer at bruge alle deres eksamensforsøg uden at have 

bestået eksamen.

- Forventer du at en CMA-studerende får lige så meget ud af 

sin CMA-uddannelse uanset om der læses på deltid hhv. fuld 

tid?

- Har færdiguddannede CMA'er samme niveau afhængigt af 

om de har læst på deltid hhv. fuld tid?
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6.3.1 Revisionshusenes holdninger til kvalitet i revisionsuddannelsen og forventninger til ændrin-

ger 

Undersøgelsesspørgsmål K omhandler to ting. Dels omhandler det, hvordan revisionshusene ser på kvalitet i 

revisionsuddannelsen. Dels berører det, om revisionshusene forventer, at kvaliteten af revisionsuddannelsen 

vil ændre sig efter indførelsen af fremdriftsreformen. Disse to forhold vil blive analyseret nedenfor. 

For at få et nuanceret billede af, hvad revisionshusenes holdning til fremdriftsreformen er, er de i spørgeske-

maet spurgt om forskellige forhold som kan fastlægge deres holdninger.  

Til en start er revisionshusene spurgt til fordele ved at læse CMA på henholdsvis deltid og fuldtid. Her er det 

forudsat, at der med deltid menes, at der studeres på deltid og arbejdes på fuldtid, mens fuldtidsstudie bety-

der, at der ikke arbejdes ved siden af studiet eller, at jobbet er deltid og ikke studierelevant. 

Langt de fleste af respondenterne fra revisionshusene nævner, at fordelen ved at læse CMA på deltid er, at 

der opnås en kombination af praktisk erfaring og teoretisk lærer. Netop denne kombination er også den, FSR 

mener, er den mest optimale for at øge kvaliteten i revisoruddannelsen, jf. afsnit 4.3.4.  

Af yderligere fordele nævnes bl.a., at deltidsstudie udjævner arbejdsbelastningen i forhold til et arbejde ved 

siden af studiet. Økonomisk for den studerende er det en fordel at vælge deltidsstudie og fuldtidsarbejde, da 

der her betales løn, hvorimod fuldtidsstudiet skal tages med SU. Ligeledes er dette aspekt også en fordel sam-

fundsmæssigt, da der betales skat ved deltidsstudie og fuldtidsarbejde frem for, at staten betaler SU til fuld-

tidsstuderende. Afslutningsvist er der en enkelt kommentar på, at personer, som har læst CMA som fuldtids-

studie, ikke kan bruges efterfølgende, da deres løn ikke står mål med deres evner.  

Den altoverskyggende fordel ved til læse CMA som fuldtidsstudie er, at den studerende er hurtigere igennem 

studiet, jf. kommentarer fra spørgeskemaet. Dette suppleres af kommentarer om, at den studerende ved at 

vælge fuldtidsstudiet har bedre mulighed for at deltage i studiemiljøet, bedre mulighed for at fordybe og kon-

centrere sig om studiet samt, at arbejdspresset ikke er der samtidig med studiet. 

Yderligere er revisionshusene stillet over for en række udsagn om fremdriftsreformen. De studerende er stillet 

over for de samme udsagn. Resultatet fra svarene på udsagnene fra begge spørgeskemaer ses i følgende. 

Resultaterne fra de to spørgeskemaer er sammenholdt, da det findes relevant at analysere på, om der er for-

skelle mellem revisionshusenes og de studerendes svar. 

Udsagn: Mindre arbejde ved siden af studiet vil støtte de studerende i at kunne fokusere på studierne i stedet 

for at være presset med arbejdet 

Til udsagnet om, at mindre arbejde ved siden af studiet vil støtte de studerende i at kunne fokusere på studi-

erne i stedet for at være presset med arbejdet, svarer procentvist lige mange revisionshuse, at de er enige og 

meget enige henholdsvis uenige og meget uenige. Procentfordelingen er 36% på de to kategorier for enig, 

mens 37% er uenige eller meget uenig. 

Sammenholdes dette med de CMA-studerendes svar ses det, at klart procentvist flere af de studerende har 

svaret, at de er enige eller meget enige i udsagnet – 58% svarer en af disse to kategorier. Der er altså en 
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tendens til at de studerende mener, at mindre arbejde vil mindske arbejdspresset og gøre studiefokusset 

større, mens revisionshusene ikke er ligeså enige i dette.  

 

Tabel 68 

Udsagn: Mindre arbejde ved siden af studierne vil give mere plads til at udvikle teoretisk forståelse og analyti-

ske evner i studietiden 

Præcis samme tendens findes til nedenstående udsagn om, at mindre arbejde ved siden af studiet vil give 

mere plads til at udvikle forståelse og teoretiske evner. Her ses det også, at der er en lige stor del af revisions-

husene, som er enige og meget enige henholdsvis uenige og meget uenige med en fordelingen på 34% hen-

holdsvis 33%.  

Yderligere er de studerende også her mere enige i udsagnet end revisionshusene er. 

Det må tolkes ud fra disse to udsagn, at revisionshusene ikke i lige så høj grad som de studerende ser udfor-

dringer ved at arbejde meget og studere ved siden af, hvorimod de studerende mener, at mindre arbejde ville 

give bedre tid til studiet. 

 

Tabel 69 

For at se på om grunden til denne tendens har noget at gøre med, at revisionshusene ønsker, at godkendte 

revisorer skal være færdig hurtigere, stilles revisionshusene over for næste udsagn. 

Udsagn: Det er vigtigt, at danske godkendte revisorer bliver færdiguddannede hurtigere, og fremdriftsrefor-

men vil støtte denne proces 

Det ses af tabel 70, at hovedvægten af revisorer er uenige i, at det er vigtigt, at godkendte revisorer bliver 

hurtigere færdige, og at fremdriftsreformen vil understøtte dette. Der er nemlig kun 23% som svarer, at de er 

enten enige eller meget enige i dette udsagn, mens 43% svarer, at de er uenige eller meget uenige. De CMA-

Respondenter Procent Respondenter Procent

Meget enig 7 11% 4 8%

Enig 16 25% 24 50%

Neutral 11 17% 11 23%

Uenig 21 32% 7 15%

Meget uenig 3 5% 2 4%

Ved ikke 7 11% 0 0%

I alt 65 100% 48 100%

Mindre arbejde ved siden af studiet vil støtte de 

studerende i at kunne fokusere på studierne i stedet for 

at være presset med arbejdet

CMA-studerendeRevisionshuse

Respondenter Procent Respondenter Procent

Meget enig 5 8% 8 17%

Enig 17 26% 17 35%

Neutral 14 22% 10 21%

Uenig 16 25% 9 19%

Meget uenig 5 8% 3 6%

Ved ikke 8 12% 1 2%

I alt 65 100% 48 100%

Mindre arbejde ved siden af studierne vil give mere 

plads til at udvikle teoretisk forståelse og analytiske 

evner i studietiden

Revisionshuse CMA-studerende
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studerende har samme holdning som revisionshusene. Her er det blot hele 78% som er uenige eller meget 

uenige i udsagnet. 

Grunden til, at revisionshusene ikke ser det som en lige så stor udfordring at arbejde meget og studere ved 

siden af, som de CMA-studerende gør, har altså ikke noget at gøre med, at revisionshusene ønsker at få kan-

didaterne hurtigere igennem uddannelsen. 

 

Tabel 70 

Udsagn: At arbejde ved siden af studiet giver studerende en kontinuerlig praksis af det de lærer på universitetet 

Ved dette udsagn ses der bort fra svarkategorierne ’neutral’ og ’ved ikke’, da disse ikke bidrager med relevant 

information til analysen. 

Foruden disse to kategorier har samtlige respondenter både indenfor revisionshusene og de CMA-studerende 

svaret, at de enten er enige eller meget enige i, at arbejde ved siden af studiet giver studerende en kontinuerlig 

praksis af det, de lærer på universitetet. Dette underbygges af bestemmelserne i både IES 8 og EU’s 8. direktiv 

artikel 6. I disse bestemmelser fremgår det, at den praktiske erfaring sammen med en teoretisk uddannelse 

er med til at styrke kvaliteten af revisors kvalifikationer.  

 

Tabel 71 

I henhold til Flints revisionsteori er det vigtigt for revisors arbejde og autoritet, at revisor er kompetent, her-

under at denne har en professionel dømmekraft. Revisionskompetencer kan både opnås gennem uddannelse 

og praktisk erfaring. Den professionelle dømmekraft er en subjektiv vurdering af relevante forhold i udførende 

revisioner og bygger meget på erfaring fra konkrete revisionssager. Den professionelle dømmekraft kan ikke 

udelukkende læres ud fra teorien, men fås i høj grad gennem revision i praksis. Dette underbygges af, at samt-

lige respondenter både indenfor revisionshusene og hos de CMA-studerende mener, at arbejde ved siden af 

studiet giver en kontinuerlig praksis. 

Respondenter Procent Respondenter Procent

Meget enig 7 11% 1 2%

Enig 8 12% 6 13%

Neutral 14 22% 3 6%

Uenig 19 29% 19 40%

Meget uenig 9 14% 18 38%

Ved ikke 8 12% 1 2%

I alt 65 100% 48 100%

Revisionshuse CMA-studerendeDet er vigtigt, at danske godkendte revisorer bliver 

færdiguddannede hurtigere, og fremdriftsreformen vil 

støtte denne proces

Respondenter Procent Respondenter Procent

Meget enig 28 43% 30 63%

Enig 21 32% 16 33%

Neutral 8 12% 2 4%

Uenig 0 0% 0 0%

Meget uenig 0 0% 0 0%

Ved ikke 8 12% 0 0%

I alt 65 100% 48 100%

At arbejde ved siden af studiet giver studerende en 

kontinuerlig praksis af det de lærer på universitetet

Revisionshuse CMA-studerende
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Udsagn: Revisorer i andre sammenlignelige lande med Danmark har samme faglige viden, på trods af den 

kortere uddannelse 

Dette udsagn er kun stillet til revisionshusene og er stillet for at vurdere om revisionshusene mener, at læng-

den af revisionsuddannelsen påvirker kvaliteten af uddannelsen.  

Revisionshusene er først præsenteret for faktummet om, at revisionsuddannelsen i lande, som Danmark nor-

malt sammenligner sig med (f.eks. England og USA), tager kortere tid end i Danmark. Hertil er revisionshusene 

spurgt til, om de mener, at kvaliteten af revisorer fra disse landes faglige kunnen er lige så høj som revisorer 

fra Danmark. 

Der er 76%, som enten er neutrale over for dette udsagn eller som ikke ved, hvad de mener om det. Dette 

vurderes at skyldes, at en væsentlig del af respondenterne kommer fra de mindre revisionshuse, og at de 

derved ikke har internationalt samarbejde. Dog ses det ud fra tabel 72, at der er en lille tendens til, at revisi-

onshusene er uenige eller meget uenige, da 17% har svaret en af disse to kategorier. Kun 8% har svaret at de 

er enige. 

Det betyder altså, at flertallet af de revisionshuse, som har taget stilling til udsagnet, mener, at en kortere 

uddannelse medfører, at kvaliteten i revisors kunnen mindskes. 

 

Tabel 72 

Ifølge IFAC og EU's 8. direktiv er kvalitetskravet og den adgangsgivende eksamen til uddannelsen til statsauto-

riseret revisor en uddannelse på bachelorniveau, mens Danmark har skærpet disse krav og vedtaget, at SR-

kandidater skal have en kandidatgrad. Dette vedtagende krav stemmer godt overens med revisionshusenes 

holdning. De mener, at en længere uddannelse medfører bedre kompetencer hos revisorer, og at lande sam-

menlignelige med Danmark har revisorer af dårligere kvalitet, fordi de har en kortere uddannelse. 

Udbytte fra CMA 

Som tidligere nævnt er den vigtigste fordel ved at læse CMA, ifølge revisionshusene, kombinationen mellem 

praktisk erfaring og teoretisk lære. For at vurdere om revisionshusene mener, at der er en forskel på den 

faglige kunnen hos fuldtidsstuderende uden relevant job og deltidsstuderende med fuldtidsjob, er følgende 

to spørgsmål, som ses i tabel 73 og 74, stillet. 

Revisorer i andre sammenlignelige lande med Danmark 

har samme faglige viden, på trods af den kortere 

uddannelse Respondenter Procent

Meget enig 0 0%

Enig 5 8%

Neutral 18 28%

Uenig 8 12%

Meget uenig 3 5%

Ved ikke 31 48%

I alt 65 100%
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Der er procentuelt lige mange revisionshuse, som mener, at CMA-studerende burde få lige meget ud af deres 

uddannelse uanset, om der læses på deltid eller fuldtid, som der er revisionshuse, som mener det modsatte. 

Dette ses i og med, at fordelingen på svaret til spørgsmålet mellem ja og nej er 28% og 29%. 

 

Tabel 73 

På trods at der ikke er nogen tendens over om revisorerne mener, at studerende burde få noget forskelligt ud 

af uddannelsen uanset over hvor lang tid den tages, mener de dog, at der er niveauforskel på de færdigud-

dannede kandidater. I henhold til tabel 74 er der nemlig hele 41%, som har svaret nej til spørgsmål om, at 

kandidaterne har samme niveau efter endt uddannelse. Kun 16% mener, at de har samme niveau. Forskellen 

i det faglige niveau alt afhængig af en fuldtidsstuderende og en deltidsstuderende kan begrundes med mæng-

den af praktisk erfaring. De studerende vil alt andet lige have mere tid til praktisk erfaring i form af et job i 

revisionsbranchen, såfremt de læser CMA på deltid. Dette stemmer godt overens med FSR’s udmeldinger om, 

at kombinationen af praktisk erfaring og teoretisk uddannelse, er altafgørende i forhold til kvalitet af uddan-

nelsen.  

 

Tabel 74 

Udsagn: Med de nye regler er der risiko for, at studerende vil få svært ved at gennemføre uddannelsen, da de 

færreste vil kunne gennemføre uddannelsen på de normerede to år og derfor risikerer at bruge alle deres ek-

samensforsøg uden at have bestået eksamen 

I henhold til tabel 75 forventer 45% af revisorerne, at der er risiko for, at studerende vil have svært ved at 

gennemføre CMA på normeret tid og derved ikke komme igennem studiet efter indførelsen af fremdriftsre-

formen. Konsekvensen ved dette er enten, at de studerende dropper ud, og at revisionshusene derved ikke 

får færdige CMA-kandidater. Alternativt føler de studerende sig presset til at tage CMA på fuld tid uden at 

arbejde ved siden af. Ifølge tabel 74 mener revisionshusene ikke, at færdige CMA’ere, der har læst på fuld tid, 

har samme faglige niveau som deltidsstuderende med arbejde ved siden af. Risikoen for revisionshusene er 

altså, at der vil være flere studerende, som læser CMA på fuld tid, samtidig med at de mener at fuldtids-

CMA’ere ikke har den optimale faglige kunnen. Det må derfor sluttes, at revisionshusenes forventninger til 

kvaliteten af CMA-uddannelsen vil falde efter fremdriftsreformen vedtagelse.  

Forventer du, at en cand.merc.aud.-studerende får lige så meget 

ud af sin cand.merc.aud. uddannelse uanset om der læses på deltid 

hhv. fuld tid? Respondenter Procent

Ja 19 28%

Nej 20 29%

Ved ikke 29 43%

I alt 68 100%

Har færdiguddannede cand.merc.aud.-studerende samme niveau 

afhængigt af om de har læst på deltid hhv. fuld tid? Respondenter Procent

Ja 11 16%

Nej 28 41%

Ved ikke 29 43%

I alt 68 100%
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Tabel 75 

IFAC og EU’s 8. direktiv har fremsat regler og krav til kombinationen af praktisk erfaring og teoretisk uddan-

nelse, netop for at højne kvaliteten i revisoruddannelsen. Revisionshusenes holdning til, at kvaliteten vil 

falde på grund af den nye fremdriftsreform strider imod international og europæisk lovgivning. 

6.3.1.1 Opsummering 
Revisionshusene lægger særlig vægt på, at CMA-uddannelsens helt store styrke ligger i kombinationen mellem 

den praktiske erfaring ved at arbejde på et revisionskontor og den teoretiske viden opnået i undervisningen. 

Revisorerne mener derfor, at kvaliteten af de færdige CMA-studerende er højest muligt, når studerende læser 

på deltid og arbejder på fuld tid. Dette stemmer også overens med kravene i både international og europæisk 

lovgivning, hvor kombinationen af praktisk erfaring og teoretisk uddannelse er en vigtig faktor for at opnå en 

høj kvalitet i uddannelsen. Længden på uddannelsen højner kvaliteten, og revisionshusene mener derfor ikke, 

at fremdriftsreformens påvirkning af, at uddannelsen forkortes, forbedrer kvaliteten af uddannelsen. Tværti-

mod mener revisionshusene, at kvaliteten af uddannelsen vil falde efter vedtagelsen af fremdriftsreformen. 

Dette begrundes i, at revisorerne forventer at færre studerende vil kunne klare både at arbejde og studere på 

fuld tid, hvorfor der vil blive flere fuldtidsstuderende uden studierelevant arbejde, hvilket vil forringe kvalite-

ten af de færdiguddannede kandidater.  

6.3.2 CMA-studerendes holdninger til kvalitet i revisionsuddannelsen og forventninger til ændrin-

ger 

I dette afsnit vil vi besvare undersøgelsesspørgsmål L. Undersøgelsesspørgsmål L handler om to ting. For det 

første ønsker vi med dette spørgsmål at undersøge, hvad de CMA-studerendes mening er i forhold til kvalitet 

i revisoruddannelsen. For det andet handler spørgsmålet om de CMA-studerendes forventninger til ændringen 

af kvaliteten af revisoruddannelsen efter indførelsen af fremdriftsreformen. Begge forhold vil blive analyseret 

i det nedenstående kapitel. 

Til at starte med vil vi se på de CMA-studerendes holdning til kvalitet i revisoruddannelsen. Dette gøres på 

baggrund af forskellige udsagn, de CMA-studerende er blevet spurgt om i spørgeskemaundersøgelsen. 

Udsagn: Muligheden for at kombinere arbejde og studie bør styrkes – også på andre retninger end 

cand.merc.aud. Det vil gøre godt for både kvaliteten i uddannelserne og for beskæftigelsesmulighederne for 

de studerende 

Med de nye regler er der risiko for, at studerende vil få svært ved 

at gennemføre uddannelsen, da de færreste vil kunne gennemføre 

uddannelsen på de normerede to år og derfor risikerer at bruge 

alle deres eksamensforsøg uden at have bestået eksamen. Respondenter Procent

Meget enig 6 9%

Enig 25 36%

Neutral 16 23%

Uenig 5 7%

Meget uenig 1 1%

Ved ikke 16 23%

I alt 69 100%
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Dette udsagn er de CMA-studerende særdeles enige i. 86% har svaret at de er enten meget enige eller enige i 

udsagnet, jf. tabel 76. Det er kun tre respondenter som er uenige i udsagnet. 

 

Tabel 76 

Ovenstående udsagn kommer fra artiklen ’Revisorer anbefaler fuldtidsjob på studiet’, som er skrevet af er-

hvervspolitisk direktør i FSR, Tom Vile Jensen. 

I artiklen argumenterer Tom Vile Jensen for, at fremdriftsreformens formål om at nedbringe SU-omkostningen 

ikke passer på de CMA-studerende, der har fuldtidsjob ved siden af studiet. Dette begrundes blandt andet i, 

at de deltids CMA-studerende ikke tære på samfundet og det danske SU-system, idet de i stedet for et fuld-

tidsstudie læser på deltid og arbejder op til fuld tid hos et revisionshus, hvor de får udbetalt løn. Tom Vile 

Jensen pointerer ligeledes, at CMA’erne kun er noteret for en ledighed på 2% efter endt uddannelse, samt at 

de ikke er ældre end gennemsnittet af færdiguddannede kandidater i Danmark. Derudover fremhæver han, 

at de CMA-studerende med den nye fremdriftsreform er nødsaget til at melde sig til fag svarende til 60 ECTS-

point, hvilket betyder, at de skal vælge om de vil fortsætte med deres karriere i revisionsbranchen og læse 

CMA på deltid, som betales af enten dem selv eller deres virksomhed. Som et andet alternativ foreslår Tom 

Vile Jensen, at de studerende sætter deres karriere i revisionsbranchen på standby, mens de færdiggør deres 

CMA som et fuldtidsstudie.  

Med ovenstående udtalelser argumenterer Tom Vile Jensen for, at det langt hen af vejen vil være en fordel 

for de CMA-studerende at læse CMA på deltid. 86% af de CMA-studerende er enige i Tom Vile Jensens udta-

lelser og mener, at kombinationen mellem teoretisk og praktisk lære er en fordel for kvaliteten af uddannelsen 

og beskæftigelsen. 

Udsagn: Det er utilfredsstillende og uforståeligt, at politikerne på den måde kasserer en succesfuld uddannel-

sesmodel, som hidtil har genereret højt kvalificerede kandidater, der er gået direkte fra universitetet og i ar-

bejde – og hvor rigtig mange ikke har ligget samfundet til last og trukket på SU-systemet, fordi de har arbejdet 

fuld tid ved siden af studiet 

Ligesom foregående udsagn er der i dette udsagn en overvægt af CMA-studerende der er enige i udsagnet, 

idet 89% svarer at de enten er enige eller meget enige, jf. tabel 77. Det er kun to respondenter, som har svaret 

at de er meget uenige i udsagnet, hvilket kun svarer til 4% af de samlede respondenter. 

Kategorier til vurdering af udsagn Respondenter Procent

Meget enig 31 65%

Enig 10 21%

Neutral 2 4%

Uenig 3 6%

Meget uenig 0 0%

Ved ikke 2 4%

I alt 48 100%



Side 108 af 181 
 

 

Tabel 77 

Udsagnet, som de CMA-studerende er blevet bedt om at forholde sig til, stammer fra artiklen ’Der risikerer at 

blive mangel på kvalificerede revisorer – fremdriftsreformen må gå om’, der er skrevet af formand for FSR, 

Jens Otto Damgaard og direktør for FSR, Charlotte Jepsen.  

Med denne artikel giver Jens Otto Damgaard og Charlotte Jepsen udtryk for, at den praktiske erfaring, som de 

CMA-studerende opnår igennem deres studietid via et fuldtidsjob på et revisionskontor, er en altafgørende 

faktor for en revisors kvalifikationer. De argumenterer for, at den praktiske erfaring har en stor indvirkning på 

de færdiguddannede CMA’ers faglige niveau og derved kvaliteten af deres uddannelse. At de CMA-studeren-

des praktiske erfaring er yderst relevant i forhold til deres CMA-uddannelse, understreges også af de stude-

rende selv. Damgaard og Jepsen understreger desuden hvor vigtigt kvalitet i revisionsydelser og faglige kom-

petente medarbejdere er for revisionsbranchen, samt hvor relevant det er for revisionsbranchen at opret-

holde denne høje kvalitet.  

Afslutningsvis advarer de to forfattere politikerne om, at den nuværende fremdriftsreform kan have konse-

kvenser for formålet med fremdriftsreformen. Det var nemlig hensigten med reformen at spare samfundet 

for udgifter til SU til studerende, der er lang tid om at udføre deres uddannelse. I forhold til CMA-studerende 

er dette ikke relevant, idet de studerer deltid samtidigt med, at de er ansat i et revisionshus og derved får 

fuldtidsløn og derved ikke påvirker samfundsøkonomien ved at modtage SU. Konklusionen på artiklen er, at 

man bør indse at studier er forskellige, og at man på nogle af disse tillægger den praktiske erfaring en stor 

betydning, hvilket er gældende for CMA-uddannelsen.  

Med de CMA-studerendes 89%’s enighed i udsagnet, kan det konkluderes, at både de CMA-studerende og 

forfatterne til artiklen er enige i, at fremdriftsreformen ødelægger den hidtidige gode praksis med sideløbende 

teoretisk lære og praktisk erfaring. 

De CMA-studerende er blevet spurgt til deres holdning om fire yderligere udsagn i forhold til kvalitet i revisor-

uddannelsen. Disse fire udsagn er blevet gennemgået i afsnit 6.3.1 om revisionshusenes holdning til kvalitet i 

revisoruddannelsen, idet revisionshusene er blevet bedt tage stilling til de samme udsagn. 

Deltid vs. fuldtid 

For at vurdere de studerendes forventninger til kvaliteten til revisionsuddannelsen og dens eventuelle æn-

dring i forbindelse med vedtagelsen af fremdriftsreformen, holdes udsagn og spørgsmål om henholdsvis del-

tids- og fuldtidsstudie op imod hinanden i det følgende. 

Kategorier til vurdering af udsagn Respondenter Procent

Meget enig 38 79%

Enig 5 10%

Neutral 1 2%

Uenig 0 0%

Meget uenig 2 4%

Ved ikke 2 4%

I alt 48 100%
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Udsagn: De fuldtidsbeskæftigede i en revisionsvirksomhed er med til at gøre undervisningen mere levende ved 

at bidrage med deres praktiske erfaring og direkte input fra erhvervslivet 

Der er en overvejende enighed blandt de studerende om, at fuldtidsbeskæftigede i et revisionshus er med til 

at gøre undervisningen mere praktisk orienterede. Dette ses, da 78% af de studerende har svaret, at de enten 

er meget enige eller enige i udsagnet, jf. tabel 78. Kun to respondenter er dissideret uenige i udsagnet. 

 

Tabel 78 

I henhold til tabel 79 er der 60% af de CMA-studerende, som i den daglige undervisning lægger mærke til, at 

der er en blanding af både fuldtidsstuderende og deltidsstuderende med fuldtidsjob. 26% har svaret, at de 

ikke lægger mærke til blandingen. Tabel 79 er yderligere gennemgået i afsnit 6.1.3, hvori spørgsmålets kom-

mentarer fra respondenterne ligeledes er kommenteret. 

 

Tabel 79 

Ser vi på respondentsvarene ud fra, hvilket universitet de CMA-studerende læser på, ser vi, at der procentvist 

er flere på AAU og CBS, som lægger mærke til, at der en blanding af deltids- og fuldtidsstuderende i undervis-

ningen i forhold til de to andre universiteter. Dette ses i tabel 80. SDU er dog kun repræsenteret af tre respon-

denter i dette spørgsmål, hvorfor de ikke kan inddrages i konklusionen. 

 

Tabel 80 

Samme spørgsmål er også relevant at se på ud fra hvor mange timer den CMA-studerende arbejder. Der er 

procentvis flere af respondenterne, som arbejder deltid og dermed studerer fuld tid, som lægger mærke til 

Kategorier til vurdering af udsagn Respondenter Procent

Meget enig 18 38%

Enig 19 40%

Neutral 7 15%

Uenig 2 4%

Meget uenig 0 0%

Ved ikke 2 4%

I alt 48 100%

Lagde/lægger du i den daglige undervisning mærke til, at det 

er en blanding af både fuldtidsstuderende og 

deltidsstuderende med fuldtidsjob? Respondenter Procent

Ja 30 60%

Nej 13 26%

Ved ikke 7 14%

I alt 50 100%

Aalborg 

Universitet

Copenhagen 

Business 

School

Syddansk 

Universitet

Århus 

Universitet

Ja 60% 65% 33% 50%

Nej 0% 26% 0% 50%

Ved ikke 40% 9% 67% 0%

I alt 100% 100% 100% 100%

Universitet

Lagde/lægger du i den daglige undervisning mærke 

til, at det er en blanding af både fuldtidsstuderende 

og deltidsstuderende med fuldtidsjob?
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blandingen mellem deltids- og fuldtidsstuderende, jf. tabel 81. Af de respondenter, der arbejder fuld tid, er 

der dog stadig et flertal af disse, som lægger mærke til blandingen. Den procentdel, som lægger mærke til 

blandingen, er blot ikke så stor som de respondenter, der arbejder deltid. 

 

Tabel 81 

I sammenholdelsen af de studerendes holdning til henholdsvis deltids- og fuldtidsstuderende ses det, at 60% 

af de studerende i den daglige undervisning lægger mærke til blandingen af deltids- og fuldtidsstuderende. 

Det er hovedsageligt studerende på AAU og CBS, samt fuldtidsstuderende, som ligger mærke til blandingen. 

Yderligere mener en væsentlig del af de studerende, at deltidsstuderende med fuldtidsjob ved siden af studiet 

bidrager positivt til undervisningen. De gør undervisningen mere praktisk orienteret og bringer praktiske pro-

blemstillinger til diskussion. 

Fordele og ulemper 

De CMA-studerende er i spørgeskemaundersøgelsen blevet bedt om at give deres kommentarer på fordele og 

ulemper ved at læse CMA på henholdsvis fuldtid og deltid. 

Af fordele ved fuldtidsstudiet lægger de CMA-studerende først og fremmest vægt på, at de bliver hurtigere 

færdiguddannet. Derudover nævnes det, at de som fuldtidsstuderende har mere tid til at fordybe sig i sit stu-

die, og at de derved får mere ud af undervisningen, som de har tid til at forberede sig til. 

Ulemperne ved et fuldtidsstudie, mener CMA-studerende hovedsageligt, er den manglende praksis, som de 

kun kan opnå ved at arbejde ved siden af CMA-studiet. Det bliver i den forbindelse også nævnt, at det kan 

være svært at forstå teorien på grund af den manglende praksis. Den praktiske erfaring er et krav i både inter-

national og europæisk lovgivning, da den er med til at sikre kvaliteten i revisoruddannelsen. Når en CMA-

studerende læser fuld tid, vil det derfor være sværere at opnå samme optimale kombination af praksis og 

teori, som deres medstuderende på deltid opnår. Den praktiske erfaring, som både samfundet og lovgivningen 

stiller krav til, må derfor opnås efter endt teoretisk uddannelse. Dette bevirker, at uddannelsesforløbet til at 

blive statsautoriseret revisor vil blive forlænget. 

Fordelene ved deltidsstudiet, mener de CMA-studerende, er den praktiske erfaring, som de opnår via deres 

arbejde i revisionsbranchen samtidig med studiet. Nogle respondenter udtaler, at teorien på studiet kan af-

prøves i praksis, og at de derved får en større forståelse for pensum på studiet. Dette opfylder kravene til IPD 

ifølge IES’erne, hvori der både lægges vægt på praktisk erfaring og høje faglig viden.  

Til ulemperne ved CMA som deltidsstudie svarer de CMA-studerende, at det er en hård kombination med 

arbejde og studie samtidig. Flere respondenter udtaler, at de føler sig stresset over det pres, de oplever på 

arbejdspladsen samtidig med, at de ikke har tid til at læse op til undervisningen på studiet, eller i det hele 

taget deltage til undervisningen. 

0 - 10 

timer

11 - 20 

timer

21 - 30 

timer

31 - 40 

timer

Over 40 

timer

Ja 63% 88% 50% 55% 50%

Nej 13% 0% 50% 36% 30%

Ved ikke 25% 13% 0% 9% 20%

I alt 100% 100% 100% 100% 100%

Lagde/lægger du i den daglige undervisning mærke til, 

at det er en blanding af både fuldtidsstuderende og 

deltidsstuderende med fuldtidsjob?

Antal timers arbejde ved siden af studiet pr. uge
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6.3.2.1 Opsummering 
De CMA-studerende mener i overvejende grad, at mindre arbejder ved siden af CMA-studiet giver dem større 

mulighed for at fokusere på studierne og derved udvikle teoretisk forståelse og analytiske evner. Dette hænger 

godt sammen med, at de også har en stærk mening om, at det ikke er vigtigt at godkendte revisorer bliver 

hurtigere færdige.  

På trods af at mindre arbejde vil øge fokus på studierne, mener de studerende, at kombinationen mellem 

arbejde og studie er med til at give de CMA-studerende en kontinuerlig praksis af, hvad de lærer på studiet. 

Kombinationen mellem den praktiske erfaring og den teoretiske uddannelse er med til at styrke kvaliteten af 

revisors kvalifikationer og er nævnt i bestemmelser fra både IFAC og EU. De CMA-studerende er altså enige i 

disse bestemmelser. Netop kombinationen af teori og praksis giver kvalitet i uddannelsen, som de CMA-stu-

derende ser som relevant for både CMA-uddannelsen, men også for andre kandidatuddannelser. For de CMA-

studerende er kvalitet i uddannelsen kombinationen af teori og praksis. 

I forhold til CMA-uddannelsen kan de CMA-studerende ikke se sammenhængen til fremdriftsreformens oprin-

delig formål, der handler om at mindske omkostningen til SU-systemet. Dette begrundes i, at de studerende, 

der læser på deltid og arbejder på fuldtid, ikke trækker på SU-systemet. 

De fuldtidsbeskæftigedes praktiske erfaring og det input de giver undervisningen fra erhvervslivet, højder ni-

veauet på uddannelsen. I den daglige undervisning på CMA lægger flertallet af studerende derfor positivt 

mærke til blandingen af fuldtids- og deltidsstuderende. 

For de CMA-studerende er kvalitet kombinationen af teori og praksis igennem deres CMA-uddannelse. Måden, 

hvorpå der fås praktisk erfaring, er ved at have et erhvervsrelevant arbejde ved siden af deltidsstudiet. Som 

følge af fremdriftsreform er det sværere eller om ikke andet mere omkostningstungt at læse CMA på deltid. 

Ud fra dette, kan det sluttes, at de studerende mener, at kvaliteten på uddannelsen vil ændre sig negativt, 

som følge af indførelsen af fremdriftsreformen. 

6.3.3 Delkonklusion for revisoruddannelsens kvalitet 

Praktisk erfaring på et revisionskontor og teoretisk viden lært gennem CMA-uddannelsen er ifølge revisions-

husene med til at sikre kvaliteten i uddannelsen. Derved mener revisionshusene, at kvaliteten af uddannelsen 

er højst, når en CMA-studerende læser på deltid og arbejder på fuldtid.  

Revisionshusenes holdning om kvalitet i CMA-uddannelsen ligger i tråd med bestemmelser fra IFAC og EU. De 

internationale og de europæiske bestemmelser om revisoruddannelsen ligger vægt på vigtigheden i, at revisor 

opnår sin viden gennem både teori og praksis.  

Faktummet at revisoruddannelsen forkortes i henhold til den nye fremdriftsreform, forbedre ikke kvaliteten 

af uddannelsen ifølge revisionshusene, da de mener at længden på uddannelsen højner kvaliteten. Det bety-

der samtidig, at revisionshusene er overbevist om, at kvaliteten af uddannelsen vil falde efter vedtagelsen af 

fremdriftsreformen. Begrundelsen herfor er revisionshusenes forventning om at færre CMA-studerende vil 

kunne klare både et fuldtidsjob og et fuldtidsstudie. Dette medfører, at flere studerende vælger fuldtidsvari-

anten uden studierelevant arbejde, og dette vil forringe kvaliteten af de færdiguddannede kandidater.  
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Ifølge de CMA-studerende vil mindre arbejde ved siden af CMA-studiet lade dem fokusere på studiet, hvilket 

vil medføre at de bedre kan udvikle deres analytiske evner og teoretiske forståelse. Hertil mener de også, at 

det ikke er vigtigt at statsautoriseret revisor skal blive hurtigere færdige.    

Skønt de studerende mener, at mindre arbejde vil hjælpe dem med at fokusere på studiet, mener de også at 

de får en kontinuerlig praksis af hvad de lærer på CMA-studiet, når der er tale om en kombination af arbejde 

og studie. Ligesom revisionshusene mener de CMA-studerende, at kombinationen af teori og praksis højner 

kvaliteten af uddannelsen. Igen er dette i tråd med de internationale og europæiske bestemmelser, som frem-

hæver kombinationen af teori og praksis, som værende vigtige faktorer for at sikre kvaliteten i revisoruddan-

nelsen. 

Før fremdriftsreformen trådte i kraft læste mange CMA-studerende CMA på deltid, mens de havde et fuldtids-

job i revisionsbranchen ved siden af. Da disse studerende derfor ikke var på SU under deres uddannelsesforløb, 

men fik løn fra deres arbejde, var de ikke til last i SU-systemet og derved samfundet. De CMA-studerende 

forstår derfor ikke, hvorfor indførelsen af fremdriftsreformen bør påvirke dem. 

Praktisk erfaring og input fra erhvervslivet er noget de fuldtidsbeskæftigede kan medbringe til undervisningen 

på CMA. Dette er med til at højne niveauet på uddannelsen. På samme måde er det derfor tydeligt at mærke 

i undervisningen, når der er en blanding af fuldtids- og deltidsstuderende til stede. De studerende mener der-

for ikke, at kvaliteten af uddannelsen vil ændre sig positivt, som følge af indførelsen af fremdriftsreformen. 
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7 Konklusion 

Fremdriftsreformen  

Det er relevant at have lovgivning vedrørende regulering af re-

visorprofessionen, som internationalt set følger de samme ret-

ningslinjer og mindstekrav. På den måde vil revision på tværs 

af landegrænser kunne sammenlignes. De internationale ud-

dannelsesstandarder er udarbejdet og vedtaget af den interna-

tionale forening for revisorer IFAC. Uddannelsestandarderne 

består af IES 1-8, hvoraf IES 3, 5 og 8 er de væsentligste for ud-

formningen af revisionsuddannelsen. IES’erne indeholder reg-

ler om revisors læringsmål inden opnåelse af statsautoriseret 

certificering. De beskæftiger sig bl.a. med revisorers faglige ud-

vikling og opnåelse af relevante kompetencer. 

I EU reguleres revisorprofessionsuddannelsen af Europaparla-

mentets 8. direktiv, hvori andet kapitel omhandler godkendelse og efteruddannelse af revisor. Artikel 3-12 i 

det 8. direktivs andet kapitel indeholder minimumskrav til, hvilke færdigheder og kompetencer revisor skal 

have, før statsautoriseret certificering kan opnås. Artikel 6-8 og 10 indeholder rammerne for den praktiske og 

teoretiske uddannelse. 

Revisorprofessionen reguleres i Danmark af Folketinget. Deres vedtagne love påvirker uddannelsesbekendt-

gørelserne, som danner grundlag for udformningen af uddannelserne. Fremdriftsreformens vedtagelse er 

medvirkende til de nyeste ændringer, der er foretaget til uddannelsesbekendtgørelserne, hvis væsentligste 

ændring i forhold til nærværende afhandling er vedtagelsen af obligatorisk tilmelding til fag og eksaminer. 

Med udgangspunkt i Freemann og Ellings forskellige udlægninger af stakeholderteorien er revisorprofessio-

nens væsentligste interessenter identificeret til at være revisionshusene, FSR, de CMA-studerende, Erhvervs-

styrelsen, Folketinget, revisorernes kunder samt bankerne. Alle disse interessentgrupper har interesse i, hvor-

dan revisorprofessionen reguleres og har i mere eller mindre grad også mulighed for at påvirke udformningen. 

Med henblik på nærværende afhandlings problemstilling er fremdriftsreformens væsentligste interessenter 

vurderet til at være revisionsbranchen og de CMA-studerende. Det er begrundet i, at de er direkte påvirket af 

udformningen af CMA-uddannelsen. 

Som konsekvens af fremdriftsreformens vedtagelse har revisionshusene valgt at ændre måden, hvorpå de 

opbygger uddannelsesforløbet til deres CMA-studerende. De største forandringer foretages i revisionshusene 

med under 50 ansatte. Andelen af denne størrelse revisionshus, som ansætter CMA-studerende, falder efter 

vedtagelsen af fremdriftsreformen. Ydermere er der færre revisionshuse med under 50 ansatte, som vil tilbyde 

deres CMA-studerende at læse på deltid, hvorfor de studerende i stedet både skal studere og arbejde på fuld 

tid. Med denne ændring kunne det formodes, at revisionshusene vil ansætte flere færdiguddannede CMA’er. 

Vores undersøgelse viser dog, at dette ikke er tilfældet. 
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På baggrund af vores undersøgelser er det fundet, at de CMA-studerende synes, at SU-systemet på visse om-

råder er for dyrt. Dog mener de ikke, at fremdriftsreformen er måden at opnå besparelser på. Dette begrundes 

i, at fremdriftsreformen på nuværende tidspunkt rammer de CMA-studerende, som læser på deltid og har 

fuldtidsarbejde. Disse studerende modtager løn fra deres arbejdsgiver og får derfor ikke udbetalt SU. Hvis 

formålet med fremdriftsreformen var besparelser, rammer den forkert på CMA-studiet ifølge de CMA-stude-

rende. Denne betragtning er en medvirkende faktor til, at de CMA-studerende generelt set er meget negative 

over for fremdriftsreformen. En anden grund er, at de CMA-studerende forventer, at revisionshusene ændrer 

uddannelsesforløbet for CMA-studerende. Denne forventning stemmer overens med, at vi har fundet, at re-

visionshusene vil foretage væsentlige ændringer til uddannelsesforløbet. På trods af at flertallet af de CMA-

studerende er negative i forhold til reformen, er der dog fortsat en væsentlig del af de studerende, som mener, 

at det er muligt at klare CMA på normeret tid. Dette står i kontrast til revisionshusene og FSR, hvor et klart 

flertal mener, at de studerende får svært ved at klare studiet på normeret tid. 

Fremdriftsreformen gør det mere omkostningstungt for den studerende at læse CMA på deltid. Derudover er 

det også fundet, at ikke nær så mange revisionshuse med under 50 ansatte vil tilbyde deltidsstudie til deres 

CMA-studerende. Disse forhold vurderes samlet at være medvirkende til, at der vil være færre CMA-stude-

rende på deltid. Yderligere er andelen af CMA-studerende som læser på deltid faldet fra 50% til 32% fra 2012 

til 2015. Dette underbygger vores vurdering. De CMA-studerende, som har fuldtidsjob ved siden af studiet, 

bidrager positivt til undervisningen og højner niveauet ved at inkludere praktiske problemstillinger ind i un-

dervisningen. Da det vurderes, at antallet af deltidsstuderende vil falde, og da de samtidig påvirker undervis-

ningen positivt, konkluderes det, at fremdriftsreformen til have en mærkbar påvirkning på det faglige niveauet 

i undervisningen. 

Informationsniveauet 

Revisionshusene har hovedsageligt fået information om fremdriftsreformen fra FSR og medierne. Dette for-

modes at skyldes, at FSR sender nyhedsbreve ud til deres medlemmer med jævne mellemrum, samt at revi-

sorer generelt set følger med i ny lovgivning og politiske beslutninger.  

De CMA-studerende har til gengæld hovedsageligt opnået information om fremdriftsreformen fra universite-

terne og medierne. Det er i vores analyse fundet, at de studerende generelt er negative over for reformen. 

Dog er der en tendens til, at de studerende er mere positive, hvis de har fået information fra universiteterne 

og medierne i forhold til fra FSR og revisionshusene. Det antages, at være begrundet i, at informationsstrøm-

men fra universiteterne og medierne har været overvejende neutral. Universiteterne skal forholde sig upartisk 

til de politiske beslutninger og har derfor kun kommunikeret de studerendes muligheder efter reformens ved-

tagelse. Det antages, at medierne også nøgternt har gengivet indholdet af fremdriftsreformen og derved ikke 

yderligere har ytret deres holdning til reformen. FSR har til gengæld været forholdsvis negativ i sine udmel-

dinger om fremdriftsreformen. Revisionshusene har sandsynligvis indtaget samme holdning til fremdriftsre-

formen som FSR, hvorfor deres kommunikation af reformen også har været negativ. Det vurderes at være 

grunden til, at de studerende er mere negative over for fremdriftsreformen, hvis de har fået information fra 

FSR og revisionshusene. 
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Flertallet af revisionshusene har fået information om fremdriftsreformen, da reformen var et lovforslag. Det 

er fundet, at der procentuelt er flere af de store revisionshuse i forhold til de mindre revisionshuse, som har 

fået information om reformen, da den var et lovforslag. Det vurderes at kunne skyldes, at de store revisions-

huse har HR-afdelinger, som informerer om relevante nyheder, som påvirker revisionshusene og deres CMA-

studerende. 

I lighed med revisionshusene har flertallet af de CMA-studerende også fået information om fremdriftsrefor-

men, da den var et lovforslag. 

Hovedvægten af revisionshusene har opnået tiltrækkelig information om fremdriftsreformen. Flertallet af de 

studerende, som har taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt de har fået tilstrækkelig information, mener 

ikke, dette er tilfældet, hvilket er modsætning til revisionshusenes oplevelse. 

Det er undersøgt, om der er en sammenhæng mellem, hvornår de to interessentgrupper har fået information 

om fremdriftsreformen i forhold til deres holdning til reformen. På samme måde er der set på interessent-

gruppernes holdning i forhold til deres opfattelse af, om de har opnået tilstrækkelig information. For revisi-

onshusene var der i tre ud af fire tilfælde ikke en sammenhæng mellem tidspunkt og mængde af information 

og deres holdning til reformen. De studerendes holdning til reformen er ikke påvirket af tidspunktet for opnå-

else af information. Derimod har opfattelsen af, om der er opnået tilstrækkelig information, en påvirkning på 

holdningen. Netop denne sammenhæng mellem tidspunkt for og mængde af information er fundet i en viden-

skabelig undersøgelse, hvorfor det kan konkluderes, at vores undersøgelse i de fleste tilfælde ikke drager de 

samme konklusioner som den videnskabelige undersøgelse. Det begrundes med, at revisionsbranchen og de 

studerendes feedback til Undervisnings- og Forskningsministeriet samt deres ændringsforslag til udkastet til 

fremdriftsreformen ikke er blevet inkluderet i den endelige version af fremdriftsreformen. 

Revisoruddannelsens kvalitet 

Det er et ifølge de internationale uddannelsesstandarder IES vigtigt, at revisorprofessionen fremstår professi-

onelt, og at revisor har kvalifikationer som både rummer personlige og organisatoriske færdigheder. Det er 

vigtigt, at revisor kan kommunikere, handler etisk og korrekt, har en god virksomhedsforståelse samt en høj 

faglig viden om revision. Revisor skal igennem en grundlæggende faglig udvikling for at kunne blive certificeret, 

hvilket både indeholder, at revisor skal oparbejde en praktisk erfaring om revision samt tilegne sig teoretisk 

viden om faget. Ifølge de internationale uddannelsesstandarder skal der være bestået en bacheloruddannelse 

og opnået tre års praktisk erfaring inden certificering kan foregå. 

EU skærper kravene til uddannelsesniveauet for at blive certificeret revisor i forhold til de internationale stan-

darder. Hvor der internationalt er et krav om opnåelse af uddannelse på bachelorniveau er der i EU krav om, 

at der stal være bestået en kandidatuddannelse inden opnåelse af certificering. Der er dog intet krav om, 

hvilken kandidatuddannelse det skal være. EU mener, at kvaliteten i uddannelsen bliver sikret ved, at den 

studerende både består en teoretisk uddannelse indenfor revision, at der oparbejdes praktisk viden om emnet 

samt, at der bestås en endelig kvalifikationseksamen. 

Danmark har skærpet kravene til revisors uddannelse yderligere i forhold til både international og europæisk 

lovgivning. Ifølge danske regler skal den studerende bestå kandidatuddannelsen i revision samt have tre års 



Side 116 af 181 
 

praktisk erfaring, før certificering kan finde sted. Brancheorganisationen for danske revisorer FSR mener, at 

revisionsuddannelsen skal være en uddannelse på højt fagligt niveau, hvilket skal opnås igennem casebaseret 

undervisning og praktisk erfaring fra erhvervslivet. Den professionelle dømmekraft samt virksomhedsforstå-

elsen bliver styrket af de komplicerede problemstillinger, den studerende stilles overfor i sit virke som revisor, 

hvorfor FSR argumenterer for, at den praktiske erfaring er vigtig. 

På baggrund af vores undersøgelse af revisionshusene kan det konkluderes, at de mener, at kvaliteten i revi-

sionsuddannelsen består i, at teori læres på universitetet samtidig med, at den praktiske erfarings opnås igen-

nem relevant revisionsarbejde. Begrundet i dette mener revisorerne derfor, at CMA-studerende, som har læst 

deltid og arbejdet fuld tid i et revisionshus, har et højere niveau end dem, som har læst fuldtid og ikke haft 

relevant arbejde ved siden af studiet. Revisionshusene forventer, at der efter fremdriftsreformens vedtagelse 

vil være færre CMA-studerende, som læser på deltid og derved opnår praktisk erfaring sideløbende. Dette 

begrundes i, at fremdriftsreformen medfører, at de CMA-studerende skal gennemføre studiet på normerede 

to år med mindre der betales for det. Da revisionshusene forventer at færre af de færdiguddannede CMA’ere 

har læst på deltid og arbejdet fuldtid, og da denne studieform bidrager med studerende af højest mulig kvali-

tet, kan det konkluderes, at kvaliteten af CMA-uddannelsen vil falde ifølge revisionshusene. 

Med udgangspunkt i vores undersøgelse af de CMA-studerende, kan det konkluderes, at de mener, at mindre 

arbejde ved siden af studiet vil øge fokus på studiet og give mulighed for at gå i dybden med teoretiske pro-

blemstillinger. På den anden side mener de studerende også, at kombinationen mellem teori og praktik højner 

kvaliteten af de færdiguddannede revisionskandidater. Deltagelse i undervisningen fra de fuldtidsbeskæfti-

gede højner undervisningens kvalitet, da de studerende bidrager med praktiske og relevante problemstillinger 

fra deres revisionsarbejde. Fremdriftsreformen har gjort det sværere for de CMA-studerende at læse på deltid, 

i og med at de skal betale for denne studieform. Dette, sammenholdt med at andelen af deltidsstuderende på 

CMA fra 2012 til 2015 faldt fra 50% til 32%, medfører, at det kan sluttes, at der efter fremdriftsreformens 

vedtagelse kommer færre deltidsstuderende på CMA. Ud fra oplysningerne om, at der vil komme færre del-

tidsstuderende, men at disse samtidig højner kvaliteten i undervisningen, kan det konkluderes, at de stude-

rende forventer, at kvaliteten på CMA-uddannelsen vil falde efter vedtagelsen af fremdriftsreformen. 

Det kan på baggrund af ovenstående sluttes, at revisionshusenes og de CMA-studerendes holdning til kvalitet 

i revisorprofessionens uddannelse, herunder især teori og praktisk erfaring, stemmer overens med, hvordan 

lovgivningen på området er udformet både internationalt, europæisk og i Danmark. 

 

På baggrund af ovenstående kan det herved konkluderes, at fremdriftsreformen ikke er blevet taget godt imod 

af revisionsbranchen og de CMA-studerende. Begge interessentgrupper er negative over for fremdriftsrefor-

men og mener, at den rammer forkert i forhold til CMA-uddannelsen. Deres negativitet skyldes dels, at deres 

ønsker til fremdriftsreformens udformning og indhold ikke er blevet implementeret i reformen. Yderligere er 

den negative holdning begrundet i, at de forventer, at sammensætningen af deltids- og fuldtidsstuderende vil 

ændres, så der vil være færre studerende, som læser på deltid sideløbende med fuldtidsarbejde på et revisi-

onskontor. Kombinationen af teoretisk lære og praktisk erfaring vurderes af revisionshusene og de CMA-stu-

derende at højne uddannelsens kvalitet. Da det forventes af revisionshusene og de CMA-studerende, at færre 

vil have mulighed for at læse på deltid samtidig med fuldtidsarbejde, vil kvaliteten på uddannelsen falde efter 

vedtagelsen af fremdriftsreformen. 
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8 Perspektivering 

En af de væsentligste bevæggrunde til fremdriftsreformens til-

blivelse var, at der skulle spares på statsbudgetterne. Som 

nævnt flere steder i nærværende afhandling modtager de del-

tidsstuderende med fuldtidsjob ikke SU, men modtager til gen-

gæld løn og betaler skat. Det vil sige, at denne gruppe stude-

rende påvirker statsbudgetterne positivt. Hvis det forudsættes, 

at der fremover vil være flere studerende, som i stedet for del-

tidsstudie, vælger fuldtidsstudie, vil staten miste skattebetalin-

gen, men til gengæld betale SU. Det har en negativt samfunds-

økonomisk påvirkning og har derved den modsatte effekt af, 

hvad fremdriftsreformen havde som mål. 

En anden økonomisk konsekvens af fremdriftsreformen ses i an-

tallet af reeksaminer. CBS har registreret, at dobbelt så mange 

studerende bestod reeksamenen i vinterterminen 2014 i forhold til vinterterminen 201391. Dette er som ud-

gangspunkt positivt og et tegn på, at fremdriftsreformen har haft positiv påvirkning på antallet af studerende, 

som kommer igennem studierne. Dog er der en negativ økonomisk konsekvens ved dette. I et forsøg på at 

overholde kravene om at komme igennem studiet på normeret tid, planlægger de studerende i højere og 

højere grad, hvilke eksaminer, der skal tage hvornår. Det skal forstås på den måde, at de studerende i nogle 

fag vælger ikke at gå op til den første ordinære eksamen, men i stedet at tage reeksamenen. Dette for at 

sprede eksaminerne ud over længere tid for på den måde at have bedre tid til at forberede sig. Dette kommer 

til udtryk ved at tre gange så mange studerende var tilmeldt reeksaminer i vinterterminen 2014 som vinter-

terminen 201392. CBS er på nuværende tidspunkt forpligtiget til at betale lærere og censorer for det antal 

studerende, der er tilmeldt et givet fag uafhængig af, hvor mange studerende der går op. Når der så, som det 

har vist sig, er en væsentlig del af de studerende, som vælger ikke at gå op til den ordinære eksamen, betaler 

CBS penge til lærer og censor uden, at de får arbejde igen. Når reeksaminerne skal rettes, skal der derved 

betales en ekstra omkostning, i og med at der er flere studerende, som tager denne eksamen. Yderligere er 

flere tilmeldte til reeksaminerne omkostningstungt for studieadministrationen og deres planlægning af eksa-

minerne. Fortsætter denne tendens, mindskes omkostningsbesparelsen som følge af fredriftsreformens ind-

førelse. 

Det er på nuværende tidspunkt svært at vurdere de reelle konsekvenser af fremdriftsreformen, herunder om 

kvaliteten af CMA-uddannelsen vil ændres. Dette begrundes i, at fremdriftsreformen fortsat er ny, og da der 

endnu ikke har været en dimitteret årgang, som har læst hele CMA-studiet efter fremdriftsreformens vedta-

gelse. Det kunne være relevant indenfor et par år at gennemføre en undersøgelse af fremdriftsreformens 

påvirkning på kvaliteten af CMA-uddannelsen. Dette kunne f.eks. gøres ved at se på karakterfordelingen på en 

række centrale fag på uddannelsen før og efter vedtagelsen af fremdriftsreformen og undersøge om, der er 

væsentlig forskel. 

                                                           
91 CBS Observer 2015 
92 CBS Observer 2015 
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Den 20. november 2015 vedtog regeringen bestående af Venstre sammen med Socialdemokraterne, Radikale 

Venstre, SF og Konservative en aftale om ændring af en række punkter i fremdriftsreformen. En af disse punk-

ter er, at den automatiske tilmelding til fag og reeksaminer, svarende til normeret studietid, ophæves. Dette 

for at gøre det mindre administrativt tungt for universiteterne samt for at øge fleksibiliteten for de studerende. 

Der holdes dog fortsat fast i målet om, at studietiden skal sænkes med 4,3 måneder i 2020 i forhold til 2011-

niveau. Ved overholdelse af denne målsætning, vil de studerende i gennemsnit kunne være ni måneder for-

sinket i forhold til normeret tid93. På trods af ophævelsen af den obligatoriske tilmelding til fag, får universite-

terne stadig økonomiske sanktioner, hvis ikke målsætningen for 2020 overholdes. Det er derfor efter vedta-

gelsen af ændringerne op til det enkelte universitet at fastsætte metoder, hvorpå målsætningen overholdes. 

Der kan argumenteres for, at de vedtagne ændringer til fremdriftsreformen i praksis ikke vil have nogen reel 

konsekvens for de studerende. Dette begrundes i, at universiteterne selv skal finde på måder at sørge for, at 

de studerende så vidt muligt kommer igennem på normeret tid. Det oplagte valg for universiteterne er blot at 

fortsætte med den nuværende metode, som der i forvejen er brugt mange ressourcer på at implementere.  

Debatterne om fremdriftsreformen slutter formentlig ikke foreløbig. Med den seneste opblødning af frem-

driftsreformens oprindelige regler, bliver det interessant at se, om den sidste ændring er foretaget. Det er 

svært at sige, hvor fremdriftsreformens konkrete påvirkninger vil være, før om et par år. Til denne tid vil det 

være muligt at foretage faktiske studier om dens påvirkning.  

                                                           
93 UFM (2015) (B) 
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10 Bilag 

10.1 Bilag 1 – Spørgeskema til CMA-studerende 

 

Baggrundsspørgsmål 

 

Køn 

Kvinde Mand 

 

 

Alder 

Under 20 år 21 - 25 år 26 - 30 år 31 - 40 år 41 - 50 år 51 - 60 år Over 60 år 

 

 

Læser du eller har du læst cand.merc.aud.? 

Ja Nej 

 

 

Hvilket semester påbegynder du efter sommerferien? 

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester 

eller mere Jeg er færdiguddannet cand.merc.aud. Hvilket år blev du færdig?  

 

 

Hvilket universitet studerede/studerer du på? 

Aalborg Universitet Copenhagen Business School Syddansk Universitet Århus Universi-

tet Flere af ovenstående universiteter. Hvilke?  

 

** 

 

Hvad er din uddannelsesbaggrund før cand.merc.aud.? 
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En HD-uddannelse En HA-uddannelse Andet. Hvad?  

 

 

Over hvor lang tid tog/tager du din cand.merc.aud.? 

2 år 2,5 år 3 år 3,5 år 4 år eller derover 

 

 

Hvor meget arbejdede/arbejder du ved siden af cand.merc.aud.-studiet i gennemsnit pr. uge? 

0 - 10 timer 11 - 20 timer 21 - 30 timer 31 - 40 timer Over 40 timer 

 

 

Hvilket område arbejdede/arbejder du i under din cand.merc.aud.? 

Revision Andet regnskabsmæssigt arbejde Andet  

 

 

Hvor i landet ligger det revisionshus du arbejdede/arbejder i? 

Jylland Fyn Sjælland og øerne 

 

 

Hvad er størrelsen på det revisionshus du arbejdede/arbejder i? 

Et revisionshus med over 200 ansatte Et revisionshus med mellem 51 og 200 ansatte Et revi-

sionshus mellem 10 og 50 ansatte Et revisionshus med under 10 ansatte 

 

** 

 

Hvad er hensigten med din cand.merc.aud.-uddannelse? 

At læse videre til godkendt revisor At få en anden karriere inden for revisionsbranchen Jeg 

vil ikke gøre karriere i revisionsbranchen Andet  
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Fremdriftsreformen 

I 2013 vedtog den daværende regering fremdriftsreformen, som bl.a. har påvirkning på 

cand.merc.aud.-uddannelsen. Fremdriftsreformen indeholder krav om, at der sker obligatorisk tilmel-

ding til fag svarende til studie på fuld tid, samt at det ikke er muligt at framelde sig eksamen samt 

første reeksamen. For studerende, der allerede er påbegyndt en videregående uddannelse trådte dette 

i kraft pr. 1. juli 2015, mens det for nye studerende trådte i kraft pr. 1. juni 2014. Dette bevirker, at 

det ikke længere er muligt at tage cand.merc.aud. på deltid med mindre, der betales for det. 

 

 

Er du omfattet af fremdriftsreformen? 

Ja Nej Ved ikke 

 

 

Vil fremdriftsreformen have indflydelse på, at revisionshusene vil ændre måden hvorpå de vil sam-

mensætte uddannelsen for de af deres medarbejdere, der studerer?  

Ja Nej Ved ikke 

 

 

Hvem vil fremdriftsreformen påvirke mest? Forklar venligst 

Revisionshuse med over 200 ansatte Revisionshuse med mellem 51 og 200 ansatte Revisi-

onshuse med mellem 10 og 50 ansatte Revisionshuse med under 10 ansatte Ved ikke  

 

** 

 

Hvad synes du om fremdriftsreformen? Begrund venligst 

Den er meget god Den er god Den er rimelig Den er dårlig Den er meget dårlig 

Ved ikke  

 

 

Vil fremdriftsreformen over tid ændre forholdet mellem antallet af studerende med henholdsvis HA 

og HD baggrund? 

Ja Nej Ved ikke 



Side 127 af 181 
 

 

 

Venligst svar på nedenstående udsagn fra medierne 

  
Meget 

enig 
Enig 

Neu-

tral 
Uenig 

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Jeg kan godt forstå, at fremdriftsreformen kan være nødven-

dig. Studerende bliver nødt til at spare, ligesom alle andre i 

samfundet skal spare. 
Meget 

enig 
Enig 

Neu-

tral 
Uenig 

Me-

get 

uenig 

Ved 

ikke 

Med de nye regler er der risiko for, at studerende vil få 

svært ved at gennemføre uddannelsen, da de færreste vil 

kunne gennemføre uddannelsen på de normerede to år og 

derfor risikerer at bruge alle deres eksamensforsøg uden at 

have bestået eksamen. 

Meget 

enig 
Enig 

Neu-

tral 
Uenig 

Me-

get 

uenig 

Ved 

ikke 

Unge i Danmark bliver sent færdige med deres uddannelser 

og kommer dermed sent ud på arbejdsmarkedet, hvor de 

kan tjene penge og klare sig selv. 
Meget 

enig 
Enig 

Neu-

tral 
Uenig 

Me-

get 

uenig 

Ved 

ikke 

SU-systemet er på nogle områder dyrere, end der er behov 

for. 
Meget 

enig 
Enig 

Neu-

tral 
Uenig 

Me-

get 

uenig 

Ved 

ikke 

 

 
Informationsniveau 

 

Har du hørt om fremdriftsreformen før nu? 

Ja Nej Ved ikke 

 

** 

 

Hvor har du hørt om fremdriftsreformen? 

Via medierne Via dit universitet Via din arbejdsplads Via FSR Andet  

 

 

Fremdriftsreformen trådte i kraft den 1. juni 2014. Hvornår hørte du første gang om fremdriftsrefor-

men? 
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Da det var et regeringsudspil/lovforslag Da fremdriftsreformen blev en realitet Efter frem-

driftsreformen var trådt i kraft Ved ikke 

 

 

Har det været muligt for dig at opnå tilstrækkelig information om fremdriftsreformen? 

Ja Nej Ved ikke 

 

 

Hvordan har informationsniveauet fra dit universitet været vedrørende fremdriftsreformen? 

Jeg har fået alt den nødvendige information fra mit universitet Jeg har fået sparsom informa-

tion fra mit universitet, og har selv måtte søge resten frem Jeg har ingen information fået fra mit 

universitet, men har fået min information andet steds fra Andet  

 

 
Revisionsuddannelsens kvalitet 

 

Lagde/lægger du i den daglige undervisning mærke til, at det er en blanding af både fuldtidsstude-

rende og deltidsstuderende med fuldtidsjob? 

Ja. Hvorfor? Nej Ved ikke 

 

** 

 

Venligst svar på nedenstående udsagn 

  
Meget 

enig 
Enig Neutral Uenig 

Meget 

uenig 
Ved ikke 

Revisionsuddannelsen i sin nuværende 

form er for generaliserende 
Meget 

enig Enig 
Neu-

tral Uenig 
Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Revisionsuddannelsen i sin nuværende 

form er for specialiseret 
Meget 

enig Enig 
Neu-

tral Uenig 
Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Jeg ville gerne at revisionsuddannelsen 

blev mere general 
Meget 

enig Enig 
Neu-

tral Uenig 
Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Jeg ville gerne at revisionsuddannelsen var 

mere specialiseret 
Meget 

enig Enig 
Neu-

tral Uenig 
Meget 

uenig 

Ved 

ikke 
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Venligst svar på nedenstående spørgsmål med minimum et eksempel 

Fordele ved at læse cand.merc.aud på fuldtid   

Ulemper ved at læse cand.merc.aud. på fuldtid   

Fordele ved at læse cand.merc.aud. på deltid   

Ulemper ved at læse cand.merc.aud. på deltid   

 

 

Venligst svar på nedenstående udsagn 

  
Meget 

enig 
Enig 

Neu-

tral 
Uenig 

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Det er vigtigt, at danske godkendte revisorer kommer 

hurtigere gennem uddannelsen og fremdriftsreformen 

vil støtte denne proces 

Me-

get enig Enig 
Neu-

tral 
Uenig 

Me-

get uenig 
Ved 

ikke 

Mindre arbejde ved siden af studien vil støtte de stu-

derende i at kunne fokusere på studierne i stedet for at 

være pressede med arbejde 

Me-

get enig Enig 
Neu-

tral 
Uenig 

Me-

get uenig 
Ved 

ikke 

Mindre arbejde ved siden af studierne vil give mere 

plads til at udvikle teoretisk forståelse og analytiske 

evner i studietiden 

Me-

get enig Enig 
Neu-

tral 
Uenig 

Me-

get uenig 
Ved 

ikke 

At arbejde ved siden af studierne giver studerende en 

kontinuerlig praksis af det de lærer på universitetet 
Me-

get enig Enig 
Neu-

tral 
Uenig 

Me-

get uenig 
Ved 

ikke 

 

** 

Venligst svar på nedenstående udsagn fra medierne 

  

Me-

get 

enig 

Enig 
Neu-

tral 
Uenig 

Me-

get 

uenig 

Ved 

ikke 

De fuldtidsbeskæftigede i en revisionsvirksomhed er med til at 

gøre undervisningen mere levende ved at bidrage med deres prak-

tiske erfaring og direkte input fra erhvervslivet. 

Me-

get 

enig 

Enig 
Neu-

tral 
Uenig 

Me-

get 

uenig 

Ved 

ikke 

Muligheden for at kombinere arbejde og studie bør styrkes - også 

på andre retninger end cand.merc.aud. Det vil gøre godt for både 

kvaliteten i uddannelserne og for beskæftigelsesmulighederne for 

de studerende. 

Me-

get 

enig 

Enig 
Neu-

tral 
Uenig 

Me-

get 

uenig 

Ved 

ikke 
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Det er utilfredsstillende og uforståeligt, at politikerne på den måde 

kasserer en succesfuld uddannelsesmodel, som hidtil har genereret 

højt kvalificerede kandidater, der er gået direkte fra universitetet 

og i arbejde - og hvor rigtig mange ikke har ligget samfundet til 

last og trukket på SU-systemet, fordi de har arbejdet fuld tid ved 

siden af studiet. 

Me-

get 

enig 

Enig 
Neu-

tral 
Uenig 

Me-

get 

uenig 

Ved 

ikke 

 

Tak for din deltagelse :)  
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10.2 Bilag 2 – Svar til spørgeskema til CMA-studerende 

Køn 

 

Alder 

 

Læser du eller har du læst cand.merc.aud.? 

 

Hvilket semester påbegynder du efter sommerferien? 
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Hvilket semester påbegynder du efter sommerferien? - Jeg er færdiguddannet cand.merc.aud. Hvilket år 

blev du færdig? 

 2015 

 2015 

 2014 

 2014 

 2015 

 2015 

 2014 

 2005 

 2012 

 2015 

 2015 

 2014 

 2015 

 2002 

 2013 

Hvilket universitet studerede/studerer du på? 
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Hvilket universitet studerede/studerer du på? - Flere af ovenstående universiteter. Hvilke? 

 

Hvad er din uddannelsesbaggrund før cand.merc.aud.? 

 

Hvad er din uddannelsesbaggrund før cand.merc.aud.? - Andet. Hvad? 

 ha.jur 

 Negot 

Over hvor lang tid tog/tager du din cand.merc.aud.? 

 

Hvor meget arbejdede/arbejder du ved siden af cand.merc.aud.-studiet i gennemsnit pr. uge? 
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Hvilket område arbejdede/arbejder du i under din cand.merc.aud.? 

 

Hvilket område arbejdede/arbejder du i under din cand.merc.aud.? - Andet 

 Stripper 

 Arbejder i en bank 

 Rejsebranchen 

 Agent 

 Lagerjob 

 Bank 

 Har egen webshop 

 Jeg arbejder ikke 

 Begge områder 

 Adminstrativ studentermedhjælper på CBS. Ikke studierelevant. 

 HR / Retail / controller 

 Kursusadministration 

 Business intelligens team 

 Telemarketing 

 Byråd Randers 

 Kredit forsikring 

 DøgnNetto 

 butik. 

 Skatteafdeling, tidligere studentermedhjælper 

 intet 

 statistik 

 Bogføring 

 Tjener 
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Hvor i landet ligger det revisionshus du arbejdede/arbejder i? 

 

Hvad er størrelsen på det revisionshus du arbejdede/arbejder i? 

 

Hvad er hensigten med din cand.merc.aud.-uddannelse? 

 

Hvad er hensigten med din cand.merc.aud.-uddannelse? - Andet 

 At opnå kandidatgraden og derefter finde relevant arbejde enten i eller uden for revisionsbranchen. 

Er du omfattet af fremdriftsreformen? 

 

Vil fremdriftsreformen have indflydelse på, at revisionshusene vil ændre måden hvorpå de vil sammensætte 

uddannelsen for de af deres medarbejdere, der studerer?  
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Hvem vil fremdriftsreformen påvirke mest? Forklar venligst 

 

Hvem vil fremdriftsreformen påvirke mest? Forklar venligst - Revisionshuse med over 200 ansatte 

 flere studerende? 

 De store huse er begyndt kun at ansætte elever med CMA baggrund 

 Antager at jo flere det berører jo mere påvirket bliver de 

 Fordi de tager den over flere år 

 Det er dem som aftager flest, men jeg ved de vil lave proceduren om, sålede de kun tager frædig ud-

dannet cand merc eller folk fra handelskolen, hvilket er meget ærgeligt rent fagligt da det er godt at 

arbejde og læse samtidigt! 

 Budgetterne er større - men man vil kun sende de dygtigste videre ... 

 Fordi det er her der er flest der uddanner sig samtidig med at arbejde. 

 3 

 Alle tænker jeg 

Hvem vil fremdriftsreformen påvirke mest? Forklar venligst - Revisionshuse med mellem 51 og 200 ansatte 

 Arbejdstiden vil ikke længere være tilrådighed for skoletimer 

 Færre resourser end de store huse og de vil typisk være 

 De store huse har råd til atbetale for at deres  ansatte kan tage uddannelsen på deltid.. De små huse 

har ikke så mange medarbejdere der læser. Derfor vil det gå mest ud over de mellemstore revisions-

huse.. 

 Ved ikke 

Hvem vil fremdriftsreformen påvirke mest? Forklar venligst - Revisionshuse med mellem 10 og 50 ansatte 

 Små og mellemstore huse vil formentlig ikke have kapacitet til at betale trainees for deres studier 
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 De mindre huse vil typisk ikke betale for at medarbejderen tager cma deltid grundet prisen, hvorfor 

medarbejderen er tvunget til at læse fuld tid. 

 De har ikke økonomi til at undvære deres medarbejder imens de læser cma 

 Revisionshuse af denne størrelse har måske ikke midlerne til at betale for uddannelsen, da de som 

regel også ønsker at vokse 

 Omkostningen er for stor og betyder mest for de mindre og selvfølgelig mindste kontorer 

 De studerende skal være mere væk fra arbejdspladsen. I mindre revisionsfirmaer bliver det svært at 

undvære en medarbejder så mange timer om ugen. 

 Mindre revisionshuse, der ikke har samme økonomiske råderum som de større, vil formentlig ikke 

have midlerne til at uddanne CMA'er 

 Det kan blive en dyre investering for mindre revisionshuse 

 G 

 Det er dyrt at skulle have en der skal læse den på deltid eller først vente til de er færdige med at 

læse 

Hvem vil fremdriftsreformen påvirke mest? Forklar venligst - Revisionshuse med under 10 ansatte 

 Det vil påvirke alle revisionshusene, dog i højere grad for de små, da det er mange penge man plud-

seligt skal betale for at uddanne sine medarbejdere. 

 Jeg formoder at små revisionshuse ikke har råd til at betale deltidsstudie. 

 De små revisionshuse vil ikke have råd til både at betale studiet og tiden til skolen 

 Jo mindre virksomhed des mindre kan de undvære medarbejderne. 

 Færre midler til at betale for deltidsuddannelse 

 Jeg vurderer at mindre revisionshuse ikke har samme mulighed for at at have deltidsansatte, da hver 

enkelt medarbejder er afgørende for at de kan løse dagligdagensopgaver, og dermed vil de forment-

ligt blive mest presset af fremdriftsreformen 

 Det bliver meget dyrt at betale for deltidsstudiet 

 0 

Hvem vil fremdriftsreformen påvirke mest? Forklar venligst - Ved ikke 

 Umiddelbart de mindste huse, da det vil blive dyrer at have CMA-studerende ansat. 

 ... 

 Arbejder ikke i et revisorhus, så det kan jeg ikke svare på 

 . 

 Det vil have indflydelse på både store og små. Hvis ikke der bliver betalt for uddannelsen, så vil revi-

sionshusene skulle undvære deres medarbejdere mange timer. 

 Ved ikke 

 arbejder ikke i revisionsbranchen, så har ikke kendskab til hvilke overvejelser de gør sig 

 - 

 Ja 
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 Jeg ved ikke helt hvordan det vil påvirke de enkelte størrelse huse, men det er mindre attraktivt at 

tage trainees ind fordi de på grund af fremdriftsreformen er tvunget til at bruge den samme tid på 

studiet som alm. fuldtidsstuderende. 

 De store vil nok tilbyde at betale for deltids CMA og samtidig give timer til det. Ved ikke om de små 

også har økonomien til at tilbyde det. 

 jeg ved det ikke 

 . 

 Ved ikke, muligvis påvirker det dem ikke. På den anden kan det betyde at man vil tage færre på del-

tid, fordi det ikke kan betale sig. 

 Det nye reform gør folk under udd. mindre attraktive, og vil ramme de huse som normalt ansæt-

ter/har medarbejder under uddannelse. Tror ikke det er str. på revisionshuset som er afgørende 

men kulturen og sammensætningen af medarbejderne i de enkelte huse som er afgørende. 

 Synes det er svært at sige noget entydigt om. Min formodning er at man måske generelt vil give min-

dre arbejde til de kandidater der arbejder fuldtid, således at de vil kunne gennemføre CMA studiet til 

normeret tid og dermed undgå brugerbetalingen og problemerne med obligatorisk tilmelding til fag. 

 Generelt forventer jeg ikke, at revisionshusene vil have råd (de mindre) / vil bruge midlerne på at 

uddanne sine medarbejdere til CMA, såfremt det skal koste 1000 pr etcs. Dermed forventer jeg, at 

de studerende enten SKAL arbejde fuldtid ved siden af eller ikke arbejde som revisortrainee sidelø-

bende. Et kæmpe tab! 

 Ved ikke 

 . 

 Afhænger af hver enkelt virksomhed og hvordan de strukturerer uddannelsesforløb 

 . 

 Dem alle sammen! 

 Ikke sikker på hvem det vil blive mest påvirket.. 

 Ved ikke 

 Ved det ikke da jeg ikke er ansat i en revisionhus 

 pas 

 Ved ikke? 

 ingen forudsætninger for at udtale mig 

 Det vil påvirke revisionshuse i alle størrelser, da det vil blive sværere at få dygtige og tilstrækkeligt 

uddannet medarbejdere, både på kort og lang sigt. 

 Ved ikke 

 Jeg tror, at den vil påvirke alle uanset hvor mange man er. Det bliver svært at få hverdagen til at 

hænge sammen, når man skal varetage et fuldtidsjob samtidig med 4-5 fag på uni. 

Hvad synes du om fremdriftsreformen? Begrund venligst 
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Hvad synes du om fremdriftsreformen? Begrund venligst - Den er meget god 

 Generelt - super ide. Dog burde der være fritagelse/andre regler for dem der ikke modtager SU. 

Hvad synes du om fremdriftsreformen? Begrund venligst - Den er god 

 Da de studerende hurtigere vil komme igennem studiet 

 Den rammer bare de forkerte (Revisorerne) 

 Det tvinger folk igennem 

Hvad synes du om fremdriftsreformen? Begrund venligst - Den er rimelig 

 Både og. For os CMA studerende som har benyttet os af flexibiliteten i studiet er det en stor forrin-

gelse at dette ikke længere er muligt; kun ved betaling hvilket sikker kommer til at have nogle andre 

konsekvenser med sig. For de studerende som har tilmeldt sig et fuldtidsstudie og vælger at trække 

den over 5 år fordi de ikke lige "orker det", synes jeg det er rimeligt at der stilles krav om at uddanel-

sen tages på nomeret tid. Der er tilsyneladende en grund til at de lukkede kassen i og krævede stu-

derende igennem uddannelserne på den tid de tager og ikke over 3-5 år. Vi er så priviligeret at have 

det frit tilgængeligt. 

 Der er ikke brug for 5 år for at færdiggøre 2 år men reformen burde se anderledes ud.  Man kunne fx 

forkorte 5 år til 3 år. 

 Den er ikke gennemtænkt 

 Fair nok at det koster, hvis man selv vil tilrettelægge hvornår fagene tages 

 På en måde synes jeg det er i orden at der stilles krav til de studerende om at blive færdig på norme-

ret tid. Når det så er sagt, så er der nogle huller, fx studerende som har startet virksomhed ved siden 

af studiet og derfor læser nogle fag her og der - hvis de studerende er iværksættere synes jeg det 

ville være bedre for disse studerende, hvis du kunne få noget dispensation for at læse på fuldtid.. Og 

så er der jo cma. Der har man i fremdriftsreformen ikke taget højde for at man gerne cma-stude-

rende arbejder meget ved siden af og derved ikke er su-berettiget (HD). Disse studerende er veæ 

 Ok 

Hvad synes du om fremdriftsreformen? Begrund venligst - Den er dårlig 

 Den besværliggør ønsket om at studere deltid og arbejde fuldtid. 
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 Den er fin i forhold til studerende der modtager SU. I forhold til studerende der arbejder fuldtid ved 

siden af studiet, er den bestemt ikke god, da det er svært at passe et fuldtidsarbejde og et fuldtids-

studie samtidigt. De studerende der har fuldtidsarbejde ved siden af burde kunne have fået dispen-

sation, og dermed tage uddannelsen på deltid. Det kan let administreres ved fx at vise ansættelses-

kontrakt til uddannelsesstedet. Fremdriftsreformen er vel indført for at de studerende ikke skal 

trække tiden og modtage mere SU en højst nødvendigt - hvorfor skal den så også ramme dem der 

ikke modtager SU og bidrager til samfundet med skatten fra deres fuldtidsarbejde? 

 Mange i branchen tager deres uddannelse på deltid, da det giver en god erfaring som man bygger 

teori ovenpå 

 Det fjerner muligheden ved at komme på arbejdsmarkedet med det samme og læse sideløbende 

(deltid). Nu er man nærmest tvunget til at læse fuldtid og modtage SU og så først få et arbejde efter 

endt uddannelse. (L.... Reform) (send jeres afhandling til den nye regering og få reformen annulleret) 

 Der tages ikke hensyn til se studerende, der har fuldtidsarbejde i fx revisionsfirmaerne. Vi er jo sikret 

arbejde efter endt uddannelse - og får ikke SU - så synes fremdriftsreformen rammer mange af de 

forkerte personer. 

 Jeg synes den er dårlig idet den ikke tager højde for at dem der ikke får SU kan tage den gratis ober 3 

år f.eks. De får jo erfaring samtidigt med at de læser så jeg mener bestemt de bidrager til samfundet 

samtidigt med at de får mere ud af deres uddannelse! 

 G 

 For besværligt at sætte dig ind i, når man som jeg tidligere fik det hele "foræret". 

 den gør, at det ikke er muligt at få praktisk erfaring sideløbende med studiet og dermed "forstå" tin-

gene bedre. 

- Den virker ikke gennemarbejdet. Der er ikke taget hensyn til at ikke alle passer ind i den 

kasse der er lavet. CMA-studiet i særdeleshed passer rigtig dårligt med den kassetækning 

reformen bærer præg af. 

 I princippet er den fornuftig men tager på ingen måde højde for de brancher hvor forløbet er speci-

elt indrettet, såsom revision og medicin 

 Dårlig 

 Unødvendig reform 

Hvad synes du om fremdriftsreformen? Begrund venligst - Den er meget dårlig 

 Det er dårligt man vil ramme folk der får SU, men rammer "deltidsstuderende" som arbejder ved si-

den af og ikke får SU. 

 Det burde være gratis at tage uddannelse i DK, især når man arbejder ved side af 

 Det er ikke fair, at de folk som er i arbejde skal "straffes" for at tage en uddannelse sideløbende med 

deres arbejde. Cand.merc.aud er svær nok at komme igennem, men ved at man ligeledes skal op i 

alle de obligatoriske fag, vil man se mange der vil blive presset det første årstid, da man her klart har 

de mest krævende fag. 

 Den medvirker til at halve løsninger og stress 

 . 

 Man får ikke tid til at fordybe sig tilstrækkeligt i den enkelte undervisning, fordi man har 4 fag samti-

dig med et fuldtidsarbejde. Studiet bliver noget der bare skal overstås. 
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 Dårligt for revisorer, da koblingen mellem studie og arbejde skaber mere erfarne medarbejdere. For 

andre uddannelser der ikke har mulighed for at have medarbejdere under uddannelse er det selvføl-

gelig en anden sag 

 Studerende der ikke modtager su burde ikke være omfattet af reformen. 

 Reformen gør mere skade en gavn. 

 Jeg er droppet ud pga jeg ikke kan fuldføre indenfor tidsramme og stadig fungere! 

 Gør det svært at have et arbejde samtidig med man tager uddannelsen 

 Man er tvunget til at komme hurtigt igennem, det er nu endnu svære at have et arbejde ved siden 

af. 

 Den rammer skævt på stort set alle uddannelser. Kvaliteten vil blive forringet, som følge af at man er 

tvunget til at skulle igennem på nomeret tid. 

 Reformen skulle have den effekt at man skulle hurtigere igennem universitet. Reformen har dog haft 

den uheldige effekt at den model som CMA har brugt indtil nu, hvor man arbejder ved siden af stu-

diet i et revisionsvirksomhed og typisk tager CMA'en på 2,5 - 3 år istedet for 2 år ikke længere kan 

lade sig gøre. 

 For CMA giver reformen ingen mening 

 Intentionen med at få studerende hurtigere igennem var god nok, men implementeringen er på alle 

måder fejlet. 

 Den er decideret unødvendig og medfører en hulens masse administrativt bøvl! Det er de færreste 

studerende der ligefrem gerne vil trække deres studie - federe er det ikke at være på SU, de fleste vil 

da hellere arbejde. 

 Den har haft meget uhensigtsmæssige konsekvenser for revisionsbranchen. Jeg tror det vil have en 

negativ indflydelse på antallet af cma'er. Af samme årsag vil antallet af statsautoriserede revisorer 

falde, hvilket er skidt da der i forvejen er mangel herpå. Sidst men ikke mindst er jeg ikke tilhænger 

af reformer der begrænser menneskers frihed til at indrette og lave deres liv som de ønsker. 

 Passer måske godt til andre studier, men Ikke CMA med mange deltidsstuderende 

 Det er meget effektivt at arbejde fuld tid imens man læser, idet det giver en bedre forståelse for teo-

rien i langt de fleste tilfælde. At man nu skaltil at betale for det, tyder på deskal finde en måde at 

tjene penge på. Folk der læser deltid får oftest ikke SU, men betaler derimod SKAT og bidrager der-

ved i højere grad til samfundet. 

 Den rammer et studie hvor mange arbejder fuldtid ved siden af og arbejdsløsheden er lav på færdige 

cma'er 

 Alle brancher efterspørger uddannelser som kombinerer teori og praksis, og med fremdriftsrefor-

men fratager man rigtigt mange muligheden for at have et relevant job ved siden af 

 Den begrænser og straffer de mennesker der i forvejen betaler skat og ikke modtager SU, plus vi er 

sikret job bagefter vores uddannelse er færdig hvilket mange andre ikke er! 

 Først og fremmest vil jeg pointer at min planer har heletiden været at jeg vil afslutte min uddannelse 

på nomineret tid, men synes stadig at det er en dårlig ide, da man som studerende vil udforske ver-

den ved eksempelvis rejse eller arbejd i udlandet i nogle måneder eller halvt år da det er med til at 

udvikle dig personligt derfor synes jeg det er en dårlig ide 

 Det er svært at kombinere studier og et arbejdsliv - især, hvis man senere vil videreuddanne sig 

 Færre medarbejdere i branchen, som vil have den nødvendige pratiske erfaring. 
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 Man kan ikke selv planlægge studiet. 

 0 

 Den giver ikke mening på vores område. Det eneste regeringen får ud af det er dårlige resultater, da 

man ikke har tid til at komme til undervisning. 

Hvad synes du om fremdriftsreformen? Begrund venligst - Ved ikke 

 Den påvirker ikke mig. 

 , 

Vil fremdriftsreformen over tid ændre forholdet mellem antallet af studerende med henholdsvis HA og HD 

baggrund? 

 

 

 

Har du hørt om fremdriftsreformen før nu? 

 

Hvor har du hørt om fremdriftsreformen? 
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Hvor har du hørt om fremdriftsreformen? - Andet 

 Dem alle sammen (kan kun sætte et kryds) 

 Via det hele 

 Via medierne, CBS og FSR 

 Medierne, uni, min arbejdsplads og FSR 

Fremdriftsreformen trådte i kraft den 1. juni 2014. Hvornår hørte du første gang om fremdriftsreformen? 

 

Har det været muligt for dig at opnå tilstrækkelig information om fremdriftsreformen? 

 

Hvordan har informationsniveauet fra dit universitet været vedrørende fremdriftsreformen? 



Side 144 af 181 
 

 

Hvordan har informationsniveauet fra dit universitet været vedrørende fremdriftsreformen? - Andet 

 Jeg ville ikke blive omfattet af fremdriftsreformen, så det er ikke fordi jeg har læst meget omkring 

den. 

 Ikke omfattet så har ikke været relevant for mig 

 Umiddelbart har jeg nok kunne få den info jeg skulle bruge på CBS. Men lige da den blev implemen-

teret kunne de ikke svare på de spørgsmål jeg og en anden havde.. 

 Er færdig med cma og har ikke opsøgt oplysninger fra et universitet 

 Jeg har nok fået den information der er nødvendig, men jeg er for doven til at sætte mig ind i det 

 Jeg har ikke interesseret mig for det da. Den ikke er relevant for mig så det ved jeg ikke. 

 jeg har fået den information CBS og FSR kunne give. Der har manglet en del information om konse-

kvenser, men det er på baggrund af, at det ikke har været endeligt fastlagt. 

 Vi har fået modstridende oplysninger af vide fra cbs 

Lagde/lægger du i den daglige undervisning mærke til, at det er en blanding af både fuldtidsstuderende og 

deltidsstuderende med fuldtidsjob? 

 

Lagde/lægger du i den daglige undervisning mærke til, at det er en blanding af både fuldtidsstuderende og 

deltidsstuderende med fuldtidsjob? - Ja. Hvorfor? 

 Ja deltidsstuderende har generelt set større viden, når de ellers dukker op til undervisningen 

 De deltidsstuderende har en overordnet bedre forståelse af revision og regnskan qua deres praktiske 

erfaring, hvor de fuldtidsstuderende godt kan mangle overblik og viden, hvilket også ofte kommer til 

udtryk i de spørgsmål der bliver besvaret til storholdsforelæsningerne. 

 Det er lidt svært at svare hvorfor på, det er vel sådan studiet er bygget op 

 De deltidsstuderende er ikke så ofte til undervisningen, og har generelt sværere ved at kombinere 

skole og arbejde. 
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 Mange med job ved siden af møder ikke op til undervognen fordi de ikke har tid pga arbejde 

 . 

 Fremmødet er meget svingende, især ved spidsbelastninger i revisionsbranchen 

 Fordi deltidsstuderende typisk sidder og arbejder i stedet for at følge undervisningen. 

 Nogle har en mere praktisk tilgang til opgaveløsningen og det giver et rigtig godt modspil til de bog-

lige. 

 Deltidsstuderende har mere praktisk erfaring og stiller flere erhvervsmæssigt relevante spørgsmål. 

 folk som arbejder kommer ikke så tit til timerne 

 Fremgår af sammensætningen af studerende i forelæsningssalene. 

 I den travle periode af revisionen er der færre studerende til forelæsning, idet de er på arbejdet iste-

det. 

 Når man kommer til undervisningen er 90 % de samme mennesker (fuldtidsstuderende) men de ud-

gør jo kun halvdelen af holdet. Ellers lægger jeg ikke mærke til noget. 

 Der er meget gruppearbejde 

 Det er ret tydeligt at høre erfaring fra arbejdet som revisor og hvem der ikke har.. Det er vidt forskel-

lige spørgsmål der kommer og det er på meget forskellige niveauer! 

 Det varierer meget hvor mange og hvem der deltager på de forskellige hold og på de forskellige kur-

ser. Derudover tror jeg at det er blandingen der er medvirkende til det generelt lave snit. 

 Vi taler sammen 

 Det er tydeligt at fuldtidsstuderende ikke har den samme praktiske indsigt i det teoretiske, som del-

tidsstuderende. 

 Forskellige udgangspunkter 

 Det er tydeligt at se hvem der er der fuldtid og dermed mere sociale, mens man også kan se hvem 

der arbejder sammen.Der dannes på en måde grupper 

 I nogle fag var det tydeligt hvem der havde erhvervserfaring og dermed bedre kunne forholde sig til 

undervisningen da de brugte det i dagligdagen 

 Primært grundet manglende fremmøde fra dem med fuldtidsarbejde 

 Til faget revision fx kan man godt mærke at de deltidsstuderende har noget erfaring. 

 Fuldtidsstuderendd mangler erhvervserfaring kan man høre. De er alt for teoretiske 

 Generelt i morgen timerne og fra jan-maj plejere der ikke at være mange studerende til undervisning 

 Engagementet er forskelligt og fuldtidsstuderende mangler på nogle områder en grundlæggende 

forståelse for fx regnskab 

 Deltidsstuderende har ofte en bedre forståelse for problemstillingerne i de enkelte fag, da de har 

oplevet og løst tilsvarende problemstillinger i praksis. 

 0 

 Fordi nogle gange er klassen helt tom og andre gange bliver der stillet spørgsmål, som kun deltids-

studerende kan svare på. 
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Venligst svar på nedenstående spørgsmål med minimum et eksempel - Fordele ved at læse cand.merc.aud 

på fuldtid 

 man bliver hurtigere færdig og kan koncentrerer sig 100% om studiet 

 Hurtigt færdig 

 Sammenhængen mellem fagene bliver meget mere tydelige end når man læser den på deltid. 

 Man kommer hurtigt igennem processen og bliver klar til arbejdsmarkedet 

 Bedre tid til at fordybe sig i studiet 

 . 

 Hurtigt færdig 

 Ingen særlige fordele 

 Hurtigt færdig 

 Man skuffer ikke arbejdspladsen ved at være meget væk. Tid til at læse noget af pensum. 

 Pas 

 Man er hurtigere færdig og kan tjene penge 

 Større udbytte af undervisning 

 Man bliver hurtigere færdig 

 Der er fuld koncentration omkring studiet og alt teori sidder fast. 

 Hurtigere færdig 

 Bedre tid på læsning af det teoretiske 

 Man har meget tid til at læse den teori som studiet vil have man skal kunne opnå. Meget fritid. 

 Mere tid og fokus på teori 

 Hurtigt og intens 

 Den er overstået på 2 år :) 

 Du kan fordybe dig 100% i din uddannelse 

 ???????? 

 Hurtigere færdig 

 Godt fællesskab med de andre studerende 

 Man har tid til at komme mere i dybden med flere dele af pensum 

 Hurtigere færdig 

 Hurtig færdig og kan komme ud og fokusere på arbejde 
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 Mere fokuseret på studiet 

 Hurtigt i gennem en relevant uddannelse 

 Mere fordybelse 

 Ingen, folk har jo alligevel et andet studie arbejde som ikke giver den samme fordel som et arbejde i 

et revisionshus, plus studiejob er faktisk ikke ligeså fleksible som Revisionshusene! 

 ? 

 Hurtigt igennem. Fuldtidsstuderende. Mulighed for at være social med de andre på stidiet 

 Man bliver nok hurtigere færdig, men mangler den praktiske tilgang 

 Det kommer hurtiger ud af verden :) 

 Mere teoretiske 

 Hurtig færdig 

 Fokus 

 God tid til forberedelse og at gå i dybden med stoffet. 

 Mulighed for fordybelse 

 Mere fokus på studiet 

 Mulighed for fuldt fokus på studiet. 

 Bliver hurtigt færdig 

 Tid 

 . 

 Hurtigere gennemførelse 

 Man har tid til at komme til undervisning og få forberedt sig. 

Venligst svar på nedenstående spørgsmål med minimum et eksempel - Ulemper ved at læse cand.merc.aud. 

på fuldtid 

 Man får ikke noget praktisk erfaring 

 Manglende praksis, hvilket gør teorien svær at forstå 

 Man mangler den praktiske forståelse og overblikket. 

 . 

 Mange termer kendes ikke på forhånd 

 . 

 Hårdt med mange fag samtidig 

 Manglende erfaring 

 Ikke mulighed for at lære i praksis ved at arbejde som revisor. 

 Ingen praktisk erfaring. 

 Pas 

 Svært at nå al pensum 

 Økonomisk hårdt 

 Du opnår måske ikke ligeså meget praktisk erfaring 

 Det er sommetider svært at omsætte teori til praksis. 

 Ikke tid til at dykke ordentligt ned i pensum 

 Manglende praktisk erfaring 
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 Man kommer til at mangle den praktiske erfaring som der kommer ved at læse på deltid. 

 Manglende praktisk erfaring 

 Ingen erdaring 

 At skrue op for ovnen så bollerne bliver færdige på det halve tid giver ikke et vellykket resultat. I sær 

ikke hvis der også er et brød (job) i ovnen. Det bliver noget hastværk som ingen af parterne for noget 

som helst ud, jo en titel på cv'et men uden de kvalifikationer som udd. kunne havde givet en hvis 

man have fået tid til at læse fagene i det tempo som passede med ens arbejdsliv. 

 Du får ikke prøvet teorien af i praksis samtidig med at du læser 

 At man ingen erfaring får man er udelukkende teoretisk 

 Mindre praktisk erfaring 

 Knap så meget tid til studierelevant arbejde 

 Den manglende praktiske erfaring er god at få med. Det er godt for indlæringen at bruge teorien i 

det daglige. 

 Na 

 Hvis man har arbejde ved siden af 

 Svært at kombinere med erhvervserfaring 

 Manglende erfaring stiller nyuddannede dårligere end folk med blandet praktisk erfaring og færdig-

gjort uddannelse 

 Ingen praktisk erfaring 

 manglende erfaring og forbindelse mellem teori og praksis 

 Manglende erfaring 

 Mindre tid til arbejde 

 Mangler praktisk tilgang 

 Det kan være rigtig hårdt da der mange timer og meget at læse på engang 

 Kan ikke tingene i praksis 

 Ingen praktisk erfaring 

 Ingen praktisk erfaring 

 Manglende eller begrænset erhvervserfaring. 

 Manglede praktisk erfaring 

 For teoretisk tilgang 

 Ingen praktisk erfaring. 

 ee 

 Mangler praksis at prøve det af på 

 . 

 Færre studiejobs 

 Du får ingen praktisk erfaring og man bliver bl.a. bedømt på hvordan man gør tingene ude ved kun-

derne og det kan være svært at forsvare, hvis man ikke erfaring har. 

Venligst svar på nedenstående spørgsmål med minimum et eksempel - Fordele ved at læse cand.merc.aud. 

på deltid 

 Man får praktisk erfaring og kan relatere tingene til sin hverdag 
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 Stabil indkomst samtidig med at jeg videreuddanner mig 

 Man kan afprøve teorien fra studiet i praksis, samt at forståelsen af reviors rolle, arbejder og også 

gerne faglige områder, antages at være større. 

 . 

 Mange termer kendes på forhånd 

 . 

 Mere tid til de enkelte fag 

 Mere tid til at fordybe sig i studiet 

 Kan arbejde på fuldtid og lære i praksis 

 Praktisk erfaring! 

 Pas 

 Mulighed for at nå at læse at materiale 

 ? 

 Du opnår praktisk erfaring 

 Man har mere styr på hvordan teorien bruges. 

 større udbytte af fagene 

 Løn under uddannelse og ikke SU samt praktisk erfaring 

 Man får en kombination af teori og praksis og kan på måder give en mere fyldestgørende forståelse 

af hvordan revision foregår 

 Praktisk erfaring 

 Teori vs praksis 

 Man får mulighed for at tage fagene i det tempo som passer til en således at man har mulighed for 

at fordybe sig i emnet og rent faktisk få noget ud af fagene. 

 Du prøver mange af tingene af i praksis - og kan sammenholde dine arbejdsopgaver med teorien 

 At man får erfaringen samtidigt. 

 Lettere ved at relatere til pensum 

 Mulighed for trainee stilling der eksemplificerer det teoretiske ra undervisningen 

 Samme som ulempe ved fuldtid 

 Na 

 Hvis man arbejder ved siden af,er det en stor fordel at kunne udskyde enkelte fag, særligt hvis man 

gerne vil få noget ud af det og lære noget i stedet for bare at komme igennem 

 Bedre mulighed for at kombinere det med erhvervserfaring som er vigtig i cma uddannelsen 

 Mulighed for at lære faget ved at få jord under neglene, og dermed forstå nogle problemstillinger ud 

fra en praktisk synsvinkel samtidig med teoretisk viden 

 få mere praktisk erfaring 

 Man kan vælge at tage det i det tempo man ønsker 

 Erfaring 

 Praktisk erfaring sammen med det teoretiske 

 Fuld løn, god kombinationen mellem teori og praksis 

 Du fokusere mere på enkelte fag samt får mere forståelse for faget og opnår gode karakter 

 Dygtigere personer - fordi de lærer det i praksis... Revision er ikke svært - det er rutine. 
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 Praktisk erfaring samtidig med teorien 

 Praktisk erfaring 

 Giver både erhvervserfaring og faglig dygtiggørelse. Man har noget praksis at "hægte" teorien op på. 

 Bindeled mellem teori og praktisk erfaring 

 Kan kombineres med erfaringer fra et arbejdsliv 

 Kombination mellem praksis og teori. 

 Mulighed for selv at planlægge studiet og tage højde for arbejde 

 Transfer - kobling af teori og praksis 

 . 

 Tid til arbejde ved siden af 

 Man blander sin praktiske erfaring med den teoretiske og får et meget bedre grundlag, både i revsio-

nen, men også når man læser. 

Venligst svar på nedenstående spørgsmål med minimum et eksempel - Ulemper ved at læse cand.merc.aud. 

på deltid 

 Det tager længere tid 

 Stress 

 Det kan være svært at holde tråden imellem fagene, når den tages over længere tid. 

 Presset i forhold til tid på arbejdet og den tid der skal bruges på skolen. 

 Mindre tid til studiet 

 . 

 Tager længere tid 

 Det koster penge for arbejdsgiveren, som måske må skære ned på studerende medarbejdere 

 Hårdt at kombinere job og studie 

 Kan ikke nå at få læst alt og deltage i undervisningen. 

 Pas 

 Ingen 

 ? 

 Du ser begge sider af revisor verdenen fordi du også arbejder 

 Man er lang tid om at blive færdig. 

 tager længere tid 

 Dårlig tid til at læse lektier 

 Man har ikke meget tid til studiet, hvilket kan betyde man nogle gange ikke får læst/forberedt sig 

fuldstændig til ens timer på studiet. Det kan også være meget stressede da man i nogle perioder har 

meget travlt. 

 Pga tidsmangel bliver skolen i travle periode skubbet til side 

 Kræver meget tid 

 Man ikke er udd. efter to år. 

 At vi er nødt til at tage så mange fag pga fremdriftsreformen 

 At man i nogen perioder har travlt.. 

 Sværere ved at have tid til at læse pensum og dermed få det optimale ud af kandidaten. 
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 Manglende mulighed for fællesskab med fuldtidsstuderende 

 samme som fordele ved fuldtid 

 Na 

 Der går længere tid inden man er færdig. Hvis man først har udskudt nogle fag risikerer man også at 

blive "doven" og den kommer til at tage endnu længere tid 

 Nogle har svært ved at blive færdige 

 Ingen 

 man ikke kan fordybe sig 

 ingen ??? 

 Det er hårdt med fuldtidsjob+studie 

 Mindre fokus påsat netværke med de andre studerende 

 Ingen 

 Du kan blive hurtige skole træt når skolen trække sig ud 

 Deltager ikke nok på studiet - da sværhedsgraden er for lav 

 Lang tid om at blive færdig 

 Ikke tid til at fokusere 

 Begrænser mulighed for forberedelse, da man let kommer til at arbejde en del ved siden af studiet. 

 Tager viden for givet og fordyber sig derfor ikke i stoffet. Vi er der ofte kun for at få det ekstra papir, 

som gør vores løn stiger 

 Risiko for at arbejdet kommer til at fylde for meget 

 Risiko for perioder med for lidt fokus på uddannelsen. 

 ingen 

 Tid 

 . 

 Langsommere gennemførelse 

 Man når ikke altid ud til undervisning og man har ofte meget travlt, uanset hvornår på året det er. 
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Samlet status 

 

  



Side 153 af 181 
 

 

10.3 Bilag 3 – Spørgeskema til revisionshusene 

Baggrundsspørgsmål 

 

Køn 

Kvinde Mand 

 

 

Alder 

Under 20 år 21 - 30 år 31 - 40 år 41 - 50 år Over 50 år 

 

 

Geografisk placering af din arbejdsplads 

Jylland Fyn Sjælland og øerne Hovedstadsområdet 

 

 

Hvad er størrelsen på det revisionshus, du arbejder i? 

Revisionshus med over 200 ansatte Revisionshus med mellem 51 og 200 ansatte Revisions-

hus med mellem 10 og 50 ansatte Revisionshus med under 10 ansatte 

 

 

Hvad er din titel? 

Partner Manager Senior Junior Elev HR medarbejder Andet 

 

** 

 

Hvad er din seneste afsluttede eksamen? 

Godkendt revisor Eksamen på kandidat niveau Eksamen på bachelor niveau Andet  
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Fremdriftsreformen 

I 2013 vedtog den daværende regering fremdriftsreformen, som bl.a. har påvirkning på 

cand.merc.aud.-uddannelsen. Fremdriftsreformen indeholder krav om, at der sker obligato-

risk tilmelding til fag svarende til studie på fuld tid, samt at det ikke er muligt at framelde sig 

eksamen samt første reeksamen. For studerende, der allerede er påbegyndt en videregående 

uddannelse trådte dette i kraft pr. 1. juli 2015, mens det for nye studerende trådte i kraft pr. 1. 

juni 2014. Dette bevirker, at det ikke længere er muligt at tage cand.merc.aud. på deltid med 

mindre, der betales for det. 

 

Har dit revisionshus taget stilling til fremdriftsreformens ændringer? 

Ja Nej Ved ikke 

 

 

Hvordan blev uddannelsensforløbet for jeres cand.merc.aud.-studerende skruet sammen før frem-

driftsreformen? 

De studerende arbejdede fuld tid og gik i skole fuld tid. En række udvalgte medarbejdere fik 

lov til at læse cand.merc.aud. på deltid, mens de arbejdede på fuld tid. En række udvalgte medar-

bejdere fik lov til at læse cand.merc.aud. på deltid, mens de arbejdede på deltid. Samtlige medar-

bejdere fik lov til at læse cand.merc.aud. på deltid. Der var ingen deltidsstuderende i jeres revi-

sionshus. Andet  

 

** 

 

Hvordan skrues uddannelsesforløbet for cand.merc.aud.-studerende sammen i jeres revisionshus ef-

ter vedtagelsen af fremdriftsreformen? 

De studerende arbejder fuld tid og går i skole fuld tid. Der betales for at udvalgte medarbejdere 

får lov til at læse cand.merc.aud. på deltid, mens de arbejder på fuld tid. De studerende tager en 

del af uddannelsen på deltid og en del af uddannelsen på fuldtid. Der betales for den del, som tages 

på deltid. De studerende tager en del af uddannelsen på deltid og en del af uddannelsen på fuldtid. 

De betaler selv for den del, som tages på deltid. Der betales for at samtlige studerende får lov til at 

læse cand.merc.aud. på deltid. Der er ingen deltidsstuderende i jeres revisionshus. Andet  
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Hvor stor en andel af jeres færdige cand.merc.aud.-studerende havde taget uddannelsen på fuld tid 

før fremdriftsreformen? 

0 - 20 % 21 - 40 % 41 - 60 % 61 - 80 % 81 - 100 % 

 

 

De af jeres cand.merc.aud.-studerende, som færdiggør uddannelsen i 2020, hvor stor en andel af 

dem, forventer I har taget uddannelsen som fuldtidsstudie? 

0 - 20 % 21 - 40 % 41 - 60 % 61 - 80 % 81 - 100 % 

 

 

Vil fremdriftsreformens ændringer føre til, at I vil ansætte flere færdiguddannede cand.merc.aud.'er? 

Forklar venligst 

Ja Nej Ved ikke 

 

** 

 

Hvordan vil fremdriftsreformen have effekt på, hvor mange revisorelever og HD studerende, I vil 

ansætte fremover? Forklar venligst 

Vi vil ansætte flere Vi vil ansætte færre Antallet vil være uændret Ved ikke  

 

 

Hvem vil fremdriftsreformen påvirke mest? Forklar venligst 

Revisionshuse med over 200 ansatte Revisionshuse med mellem 51 og 200 ansatte Revisi-

onshuse med mellem 10 og 50 ansatte Revisionshuse med under 10 ansatte Ved ikke  

 

 

Venligst svar på nedenstående udsagn 

  
Meget 

enig 
Enig 

Neu-

tral 
Uenig 

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Fremdriftsreformen er fornuftig, men rammer forkert i 

forhold til revisionsbranchen. 

Me-

get 

enig 
Enig 

Neu-

tral 
Uenig 

Me-

get 

uenig 

Ved 

ikke 
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Fremdriftsreformen er udfordrende for revisionsbranchen 

pt., men vil med tiden gavne branchen. 

Me-

get 

enig 
Enig 

Neu-

tral 
Uenig 

Me-

get 

uenig 

Ved 

ikke 

Fremdriftsreformen er ikke fleksibel overfor de stude-

rende. 

Me-

get 

enig 
Enig 

Neu-

tral 
Uenig 

Me-

get 

uenig 

Ved 

ikke 

Da de cand.merc.aud.-studerendes uddannelse er til gavn 

for revisionshusene, giver det mening at det er revisions-

husene, der betaler for deltidsuddannelsen. 

Me-

get 

enig 
Enig 

Neu-

tral 
Uenig 

Me-

get 

uenig 

Ved 

ikke 

 

 

Venligst svar på nedenstående udsagn fra medierne 

  
Meget 

enig 
Enig 

Neu-

tral 
Uenig 

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Jeg kan godt forstå, at fremdriftsreformen kan være nødven-

dig. Studerende bliver nødt til at spare, ligesom alle andre i 

samfundet skal spare. 
Meget 

enig 
Enig 

Neu-

tral 
Uenig 

Me-

get 

uenig 

Ved 

ikke 

Med de nye regler er der risiko for, at studerende vil få 

svært ved at gennemføre uddannelsen, da de færreste vil 

kunne gennemføre uddannelsen på de normerede to år og 

derfor risikerer at bruge alle deres eksamensforsøg uden at 

have bestået eksamen. 

Meget 

enig 
Enig 

Neu-

tral 
Uenig 

Me-

get 

uenig 

Ved 

ikke 

Unge i Danmark bliver sent færdige med deres uddannelser 

og kommer dermed sent ud på arbejdsmarkedet, hvor de 

kan tjene penge og klare sig selv. 
Meget 

enig 
Enig 

Neu-

tral 
Uenig 

Me-

get 

uenig 

Ved 

ikke 

SU-systemet er på nogle områder dyrere, end der er behov 

for. 
Meget 

enig 
Enig 

Neu-

tral 
Uenig 

Me-

get 

uenig 

Ved 

ikke 

 

** 

 
Informationsniveau 

 

Har du hørt om fremdriftsreformen før nu? 

Ja Nej Ved ikke 
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Fremdriftsreformen trådte i kraft den 1. juni 2014. Hvornår hørte du første gang om fremdriftsrefor-

men? 

Da det var et regeringsudspil/lovforslag Da fremdriftsreformen blev en realitet Efter frem-

driftsreformen var trådt i kraft Ved ikke 

 

 

Hvordan har du fået informationen omkring fremdriftsreformen? 

Medierne FSR Uddannelsesinstitutionerne Andre ansatte/kollegaer Anden kilde  

 

 

Har det være muligt for dig at opnå tilstrækkelig information om fremdriftsreformen? 

Ja Nej Ved ikke 

 

 

Har dit revisionshus haft kommunikation med ministeriet om fremdriftsreformen? 

Ja Nej Ved ikke 

 

** 

 

Har dit revisionshus haft kommunikation med Foreningen for Statsautoriserede Revisorer om frem-

driftsreformen? 

Ja Nej Ved ikke 

 

 
Revisionsuddannelsens kvalitet 

 

Hvor meget får de cand.merc.aud.-studerende lov til at gå i skole i arbejdstiden i dit revisionshus? 

De har ikke mulighed for at tage i skole i arbejdstiden. De styrer selv hvor meget de tager i 

skole, så længe det passer med det arbejde, som skal udføres. De får lov til at tage af sted til samt-

lige timer. Andet  



Side 158 af 181 
 

 

 

Betaler de studerende selv for den tid de går i skole? 

Ja Nej En del af timerne bliver betalt Ved ikke 

 

 

Betales der for Aspirikurser til de cand.merc.aud.-studerende i dit revisionshus? 

Ja, alle dem der er brug for Ja, men kun 3-4 om året Ja, men kun 1-2 om året Nej, ingen

Ved ikke 

 

 

Forventer du, at en cand.merc.aud.-studerende får lige så meget ud af sin cand.merc.aud. uddannelse 

uanset om der læses på deltid hhv. fuld tid? Forklar venligst 

Ja Nej Ved ikke 

 

** 

 

Har færdiguddannede cand.merc.aud.-studerende samme niveau afhængigt af om de har læst på del-

tid hhv. fuld tid? Venligst uddyb 

Ja Nej Ved ikke 

 

 

Hvad er fordelen(e) ved at læse cand.merc.aud. på deltid? 

  

 

 

Hvad er fordelen(e) ved at læse cand.merc.aud. på fuld tid? 

  

 

 

Venligst svar på nedenstående udsagn 
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Meget 

enig 
Enig 

Neu-

tral 
Uenig 

Meget 

uenig 

Ved 

ikke 

Det er vigtigt, at danske godkendte revisorer bliver færdig-

uddannede og hurtigere, og fremdriftsreformen vil støtte 

denne proces. 
Meget 

enig 
Enig 

Neu-

tral 
Uenig 

Me-

get 

uenig 

Ved 

ikke 

Mindre arbejde ved siden af studiet vil støtte de studerende 

i at kunne fokusere på studierne i stedet for at være presset 

med arbejdet. 
Meget 

enig 
Enig 

Neu-

tral 
Uenig 

Me-

get 

uenig 

Ved 

ikke 

Mindre arbejde ved siden af studierne vil give mere plads 

til at udvikle teoretisk forståelse og analytiske evner i stu-

dietiden. 
Meget 

enig 
Enig 

Neu-

tral 
Uenig 

Me-

get 

uenig 

Ved 

ikke 

At arbejde ved siden af studiet giver studerende en kontinu-

erlig praksis af det de lærer på universitetet. 
Meget 

enig 
Enig 

Neu-

tral 
Uenig 

Me-

get 

uenig 

Ved 

ikke 

I lande, som Danmark normalt sammenligner sig med (fx 

England og USA), tager revisionsuddannelsen kortere tid. 

Revisorer i andre sammenlignelige lande med Danmark har 

samme faglige viden, på trods af den kortere uddannelse. 

Meget 

enig 
Enig 

Neu-

tral 
Uenig 

Me-

get 

uenig 

Ved 

ikke 

 

 
Tak for din deltagelse :) 
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10.4 Bilag 4 – Svar til spørgeskema til revisionshusene 

Køn 

 

Alder 

 

Geografisk placering af din arbejdsplads 

 

Hvad er størrelsen på det revisionshus, du arbejder i? 

 

Hvad er din titel? 
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Hvad er din seneste afsluttede eksamen? 

 

Hvad er din seneste afsluttede eksamen? - Andet 

 Statsautoriseret revisor 

 hx 

 Økonomi konsulent 

 ikke godkendt revisor 

 Cand. merc. Skatteret I + II enkeltfag 

 kontorassistent 

 udannet uden registrering 

 HD-R 

 HHX 

Har dit revisionshus taget stilling til fremdriftsreformens ændringer? 

 

Hvordan blev uddannelsensforløbet for jeres cand.merc.aud.-studerende skruet sammen før fremdriftsrefor-

men? 
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Hvordan blev uddannelsensforløbet for jeres cand.merc.aud.-studerende skruet sammen før fremdriftsrefor-

men? - Andet 

 Ingen studerende 

 Ingen ansatte under uddannelse 

 studerende betaler selv og er på deltid. 

 har ingen ansatte 

 Ingen Cand.merc. Aud.-studerende 

 ingen cand.merc.aud studerende 

Hvordan skrues uddannelsesforløbet for cand.merc.aud.-studerende sammen i jeres revisionshus efter ved-

tagelsen af fremdriftsreformen? 
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Hvordan skrues uddannelsesforløbet for cand.merc.aud.-studerende sammen i jeres revisionshus efter ved-

tagelsen af fremdriftsreformen? - Andet 

 En blanding af punkt 2 og 3 - afhængig af universitetet 

 De studerende læser på fuld tid og arbejder deltids 

 Ingen studerende 

 ved det ikke 

 ikke aktuelt pt 

 har ingen ansatte 

 Ingen aktuelle 

 Der er ingen på cand.merc.aud pt. 

 Ingen Cand.Merc. Aud.studerende 

 vides ikke vi har ikke nogen der er startet cma efter reformen 

 En kombination af 1 med studiejob og 2 

 ingen 

 

 

Vil fremdriftsreformens ændringer føre til, at I vil ansætte flere færdiguddannede cand.merc.aud.'er? Forklar 

venligst 

 

Vil fremdriftsreformens ændringer føre til, at I vil ansætte flere færdiguddannede cand.merc.aud.'er? Forklar 

venligst - Ja 

 fordi CMA-uddannelsen er blevet MEGA dyr i tabt dækningsbidrag 

 Det er det nemmeste 

 Vi vil stort set ikke have mulighed for at tilbyde uddannelse til cand.merc.aud 

 For et mindre revisionskontor, er det for dyrt at betale for en hel CMA, velvidende at den stude-

rende kan forlade firmaet dagen efter sin eksamen. 

 deltid er dyrt 

 det er billigere 

 Der er ikke økonomi i at ansætte og uddanne en cma på fuld tid 
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 For store omkostninger ved studie 

Vil fremdriftsreformens ændringer føre til, at I vil ansætte flere færdiguddannede cand.merc.aud.'er? Forklar 

venligst - Nej 

 De mangler stadig erfaringen 

 Flere årsager: Vi har allerede en række CMA'er og har p.t. ikke behov for styrkning på området. Sam-

tidig har vi fortsat et ønske om at oplære egne CMA'ere. 

 Begrænset behov 

 Praksis er nødvendig 

 vi ansætte aldrig CMA'er - kun elever også uddanner vi dem selv 

 har ingen ansatte 

 der skal ikke ansættes nogen 

 vi vil ikke ansætte 

 Vi foretrækker deltidsstuderende 

 Praktisk erfaring er væsentlig 

 Har vi brug for en cand.merc.aud. så ansætter vi en cand.merc.aud. Det ændre reformen ikke ved. 

 Ingen ansættes 

 Ingen planer om ansættelse 

 vi bor i et område hvor det er vanskeligt at skaffe kvalificeret personale, så der er ikke flere at an-

sætte. 

 Behovet for medarbejdere vil fortsat være tilstede 

 vi har ikke planer om udvidelse af medarbejderstaben 

 vi anser det som positivt, at der både skal arbejdes og studeres på fuld tid. Dermed testes evnen og 

viljen til at gennemføre 

 , idet de ikke har praktisk erfaring 

 . 

 Virksomheden under afvikling 

 Ingen planer om ansættelser 

 Vi ansætter ikke færdiguddannede CMA hverken før eller efter reformen 

 vi ansætter ingen cand.merc.auder 

 Snart ophør 

 reduceret behov for kandidater 

 Vil helst have dem fra før de begynder at læse CMA 

 De mangler - fortsat - praktisk erfaring 

Hvordan vil fremdriftsreformen have effekt på, hvor mange revisorelever og HD studerende, I vil ansætte 

fremover? Forklar venligst 
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Hvordan vil fremdriftsreformen have effekt på, hvor mange revisorelever og HD studerende, I vil ansætte 

fremover? Forklar venligst - Vi vil ansætte flere 

 Øget kundetilgang 

 og benytte dem inden CMA, og anbefale CMA på deltid 

 I håbet om at ikke så mange vil læse videre 

Hvordan vil fremdriftsreformen have effekt på, hvor mange revisorelever og HD studerende, I vil ansætte 

fremover? Forklar venligst - Vi vil ansætte færre 

 Det er et økonomisk spørgsmål 

 pg a pris 

 ikke optimalt at fremdriftsreformen gælder for cand merc aud 

 men stadig usikkert 

 det er billigere 

 Det afhænger af prisen for at læse på deltid 

 jeg forventer fremover at ansætte enten hd studerende, der efterfølgende stopper studiet eller fær-

diguddannede cma 

 Elever & HD studerende vil arbejde fuld tid hos os. CMA-studerende vil nu komme til at arbejde del-

tid hos os. Dette vil betyde lønnedgang for CMA-studerende, hvilket mange CMA-studerende ikke vil 

finde attraktivt. - Vi vil derfor vægre os ved at ansætte revisorelever og HD-studerende. 

 revisorelever 

Hvordan vil fremdriftsreformen have effekt på, hvor mange revisorelever og HD studerende, I vil ansætte 

fremover? Forklar venligst - Antallet vil være uændret 

 VI har stadig brug for medarbejdere på alle niveauer 

 Men det kan være, at vi skubber start på HD til et senere tidspunkt end i dag. 

 Ændrer ikke på noget 

 Uændret behov 

 Det er ikke alle der behøver at læse videre 

 0 

 vi ansætter pba. kapacitetsbehovet ikke uddannelsesreglerne 

 Det er kun de færreste, der fortsætter med cand.merc.aud 

 I forhold til ændringer i branchen og lempelser, forventer vi at behøvet for CMA nok vil være lidt fal-

dende, og en god HDR vil være tilstrækkelig til de opgaver vi forventer for fremtiden. 
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 Har pt ingen ansatte 

 ingen 

 Ansættelse efter behov 

 har ingen ansatte 

 der er ingen ansatte 

 nemlig max 1 

 Ingen kommentar 

 Se foregående spørgsmål 

 Ingen 

 Vi har ikke mulighed for at tage så mange elever/studerende ind på grund af virksomhedens stør-

relse 

 Vi ansætter efter behov, 

 0 

 idet vi er et mindre revisionshus ses på behovet/kompetencer/erfaring fremfor titel ved ansættelse 

af nye medarbejdere 

 ingen ændring for os 

 0 

 Ingen bemærkninger 

 Ingen planer om ansættelser 

 Vi ansætter elever som hidtil 

 0 

 vi vil finde individuelle løsninger 

 Snart ophør 

 iht laft stragegi om årligt indtag 

 Reforment vil ingen virkning have på vores ansættelsespolitik. 

 Behovet for medarbejdere er uændret 

 ingen 

Hvordan vil fremdriftsreformen have effekt på, hvor mange revisorelever og HD studerende, I vil ansætte 

fremover? Forklar venligst - Ved ikke 

 Det er kun få, der får lov at læse CMA 

 ved ikke 

 Ved ikke se foran 

 Det er for tidligt at vurdere effekten af reformen 

 Afhænger af opgave tilgang 

 ved ikke 

 ved ikke 

 ingen elever 

 har ikke tgaet stilling endnu 

 ukendt størrelse pt 

 ??? 



Side 167 af 181 
 

 Ok som nu 

 Ikke besluttet 

 Pt. er situationen omkring rekruttering af medarbejdere usikker 

 Ingen planer om ansættelse 

 Ikke planer om nyansættelser 

 Hvor mange der bliver ansatte 

 Virksomheden under afvikling 

 Ved ikke 

 0 

 Sandsynligvis uøndret, men hvem ved, hvad fremtiden bringer.... 

 Det bliver svært at få til at hænge sammen økonomisk for virksomheden 

 Har ingen 

 Afhænger af udbuddet 

Hvem vil fremdriftsreformen påvirke mest? Forklar venligst 

 

Hvem vil fremdriftsreformen påvirke mest? Forklar venligst - Revisionshuse med over 200 ansatte 

 jo større man er, jo flere har man vel der læser og dermed skal læse CMA 

 jo større jo bedre muligheder 

 der har været mange studerende 

 Det er mere "normalt" at man skal læse videre, og reformen vil være økonomisk tung for virksomhe-

derne, vi har mere blandet personale - også den del der ikke ænsker en lægerer varende uddannelse 

Hvem vil fremdriftsreformen påvirke mest? Forklar venligst - Revisionshuse med mellem 51 og 200 ansatte 

 x 

 Flere specialer 

Hvem vil fremdriftsreformen påvirke mest? Forklar venligst - Revisionshuse med mellem 10 og 50 ansatte 

 Størrelsen er ikke afgørende, men den geografiske placering 

 svært at afsætte tid til studier, når der ikke er flere folk 

 Ingen mulighed for stud.cand.merc.aud 

 Større behov for fleksibilitet 
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 Udgør større pct.elle andel af ansatte 

 De har ikke ressourcerne til at tage færdiguddannede cand.merc, der ikke samtidig har praktisk erfa-

ring 

 derer ikke økonomiske fundament til at uddanne en cma på fuldtid 

 Ingen bem. 

 Det er følsom at skulle undvære og dyrt at skulle betale 

 øk. belastning + manglende mulighed for relevante opgaver 

 De store ansætter primært cand. merc. - dem med u/10 ansatte - plejer ikke at uddanne cand.mer-

cer. 

 Der er færre medarbejdere til rådighed 

 svært at tiltrække medarbejdere 

Hvem vil fremdriftsreformen påvirke mest? Forklar venligst - Revisionshuse med under 10 ansatte 

 det bliver dyrt og de nye ønsker at arbejde i store huse 

 Økonomien fylder alt andet lige mere, hos et mindre revisionshus 

 større økonomisk belastning - færre ansatte at kunne udfakturere 

 Prisen er nok mere væsentlig og færre opgaver til cand.merc.aud.'er der ikke har praktisk erfaring 

 Det er en dyr ordning 

 Det tror jeg 

 Pga ressourcer 

 Det bliver svært at undvære medarbejdere så mange dagtimer 

Hvem vil fremdriftsreformen påvirke mest? Forklar venligst - Ved ikke 

 Ved ikke 

 Ligelig påvirkning. Det er en økonomisk betragtning, som rammer alle revisionshuse uanset stør-

relse. 

 Ved ikke 

 Ved ikke 

 Ved ikke 

 Ved ikke 

 Ingen anelse 

 0 

 Det kan jeg jo ikke vide 

 Det er et spørgsmål om firmapolitik 

 ved ikke 

 Ved ikke 

 ingen elever 

 Ved ikke 

 Ingen erfaring med det 

 ingen 

 ??? 
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 ? 

 har ingen anelse 

 Ikke målbart endnu 

 vi er for små 

 Har ikke overvejet det 

 svæt at se, hvad konsekvensen for os vil blive af reformen 

 Så meget har jeg ikke sat mig ind i reformen 

 Ingen planer om ansættelse 

 0 

 pas 

 Afhænger af %-delen af medarbejderstaben som skal videreuddannes 

 ved ikke 

 . 

 Pas 

 . 

 Virksomheden under afvikling 

 Jeg tror ikke at man kan sætte størrelsen som parameter. Jeg tror, at vi har mulighed for at få et 

bedre teoretisk fundament af CMA'er, ved at få tilrettelagt undervisningen så studerende med fulds-

tidsarbejde kan følge undervisningen 

 ??? 

 Det vil påvirke de revisionshuse, som plejer at ansætte revisorelever der skal studere HD og senere-

hen CMA. Revisionshusene vil her helle ansætte færdige CMAer, eller de vil ansætte ældre erfarne 

medarbejdere, som ikke ønsker en karriere 

 kender ikke til den 

 0 

 Jeg ved det ikke 

 ? 

 Kender ikke personalepolitikken hos større revisionsvirksomheder. 

 Rammer alle 

 ingen interesseh 
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Har du hørt om fremdriftsreformen før nu? 

 

Fremdriftsreformen trådte i kraft den 1. juni 2014. Hvornår hørte du første gang om fremdriftsreformen? 

 

Hvordan har du fået informationen omkring fremdriftsreformen? 
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Hvordan har du fået informationen omkring fremdriftsreformen? - Anden kilde 

 Flere kilder, FSR og Kollegaer 

 kan ikke huske det 

Har det være muligt for dig at opnå tilstrækkelig information om fremdriftsreformen? 

 

Har dit revisionshus haft kommunikation med ministeriet om fremdriftsreformen? 

 

Har dit revisionshus haft kommunikation med Foreningen for Statsautoriserede Revisorer om fremdriftsre-

formen? 

 

Hvor meget får de cand.merc.aud.-studerende lov til at gå i skole i arbejdstiden i dit revisionshus? 
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Hvor meget får de cand.merc.aud.-studerende lov til at gå i skole i arbejdstiden i dit revisionshus? - Andet 

 Har ingen studerende 

 Har ingen ansatte 

 ingen elever 

 Vi har ingen 

 Ingen ansatte pt. 

 Har ingen PT 

 ej relevant 

 har ingen ansatte 

 Da studiet kunne planlægges gav vi alle timer i arbejdstiden i efteråret og 50% af timerne i foråret 

 Ingen Cand.Merc.Aud.-Studerende 

 Ingen ansatte 

 vi aftaler individuelt hvilken ordning der passer den enkelte 

 . 

 Virksomheden under afvikling 

 Ingen CMA studerende 

 som udgangspunkt 1 dag om ugen i arbejdstiden 

 har ingen 

 følger studiet med respekt for at kundeopgaver har forrang 

 ingen ansatte af den aktuelle gruppe 

 Pt ingen studerende 

 Har ingen ansat 

 ingen studerende 

Betaler de studerende selv for den tid de går i skole? 
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Betales der for Aspirikurser til de cand.merc.aud.-studerende i dit revisionshus? 

 

Forventer du, at en cand.merc.aud.-studerende får lige så meget ud af sin cand.merc.aud. uddannelse uan-

set om der læses på deltid hhv. fuld tid? Forklar venligst 

 

Forventer du, at en cand.merc.aud.-studerende får lige så meget ud af sin cand.merc.aud. uddannelse uan-

set om der læses på deltid hhv. fuld tid? Forklar venligst - Ja 

 det tror jeg 

 Jeg tror de får fagligt lige meget ud af det, men er i tvivl om de bliver for pressede på tid og person-

lige ressourcer. Afgørende er, at de arbejder ved siden af, så den praktiske erfaring kommer ind sam-

men med. 

 kombination af praksis og teori er vigtig 

 det er vel samme pensum de kommer igennem... 

 udmærket med kombination af praktik og teori 

 kan sammenlignes med øvrig åben uddannelse på universiteterne som erfaringsmæssiigt giver lige 

så gode dimettender som fuldtidsstuderende 

 Kombination teori og praksis er god 

 giver sikkert det samme 
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 Fordelene ved at kunne anvende hele sin dagligdag på studier opvejes af muligheden for at kombin-

dere teori og praksis i studiforløbet 

 Prioritering 

 Uddannelsen tilpasses arbejdslivet 

 foretrækker blandingen af praktisk arbejde understøttet af teori 

 ja 

 Nn 

 Ja 

 Så længe studiet bliver tilrettelagt, mener jeg, at de studerende måske får et større udbytte ved at 

læse på fuld tid 

 tid til at fordybe sig på deltid 

 handler om evner og motivation 

 Der skulle vel ikke være forskel 

Forventer du, at en cand.merc.aud.-studerende får lige så meget ud af sin cand.merc.aud. uddannelse uan-

set om der læses på deltid hhv. fuld tid? Forklar venligst - Nej 

 Deltid betyder at der arbejdes samtidgi, hvilket giver en vekslen mellem teori og praktik = meget 

bedre resultat 

 Tror deltid giver mest erfaring til brug videre i forløbet 

 Godt at have kombination af teori og praksis 

 Praktik og teori på samme tid styrker uddannelsen i vor branche. 

 En fuldtidsstuderende får ingen praktisk erfaring=en dårligere uddannelse 

 terori og praksis skal kombineres 

 får mest ud af deltidsstudie 

 Det er meget givtigt for læringen og forståelsen, samtidig at have et relevant job, hvor man også prø-

ver noget af læringen af i praksis 

 ej koncenreret 

 Bedre at koncenterer sig om studiet og blive hurtigt færdig. 

 Jeg tror at den praktiske erfaring fra arbejdet kan bruges i forbindelse med uddannelsen på deltid 

 Fuld tid = ingen praktisk erfaring 

 CMA studerende bliver bedre med sideløbende praktisk erfaring 

 Får mest ud af deltid, da man bygger praktisk erfaring samtidig med. 

 Nej, for den CMA-studerende vil ikke have tilstrækkelig praktisk indsigt på de tidspunkt, hvor den 

teoretiske CMA undervisning modtages 

 mangler erhvervserfaring 

 Det er væsentligt for cma-studerende at få tilført løbende praktisk erfaring under studieforløbet. 

 PÅfuld tid får de ikke den daglige opfølgning/sappring som de kan få i revisorhuset. Får minde prak-

tik at spejle der teori op af. 

 Fuld tid er jo uden praktik 

 Fuld tids studerende forstår ikke så meget da de mangler praktisk erfaring 
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Har færdiguddannede cand.merc.aud.-studerende samme niveau afhængigt af om de har læst på deltid hhv. 

fuld tid? Venligst uddyb 

 

Har færdiguddannede cand.merc.aud.-studerende samme niveau afhængigt af om de har læst på deltid hhv. 

fuld tid? Venligst uddyb - Ja 

 Såfremt de har arbejdet, mens de har læst fuldtid. Ellers er svaret nej. 

 ja 

 x 

 eller højere på deltid 

 Vi mærker ingen forskel 

 kender bare ikke så meget til praktikken 

 Prioritering 

 Som tidligere anført 

 mindst lige så godt nok også bedre niveau med deltidsstudie samtidig med praktisk arbejde 

 Nn 

 Det er samme uddannelse 

Har færdiguddannede cand.merc.aud.-studerende samme niveau afhængigt af om de har læst på deltid hhv. 

fuld tid? Venligst uddyb - Nej 

 kombinationen mellem skole og praktik er berigende 

 Se forgående svar 

 Jvf tidligere spørgsmål 

 Jf sidste svar 

 De deltidsstuderende har i vores branche en fordel da de har arbejdet og dermed kender branchen 

 Fuldtid mangler prakdis 

 De deltidsstuderende har højest niveau 

 Kun tro, se svaret på seneste spørgsmål 

 De fuldtidsstuderende mangler praktisk erfaring 

 teori skal kombineres med praksis 

 har dog kun haft deltidsstuderende 

 De som har arbejdet samtidigt og haft hands-on, er efter min erfaring fagligt stærkere og mere ar-

bejdsduelige. 

 Ikke i begyndelsen, men over tid ja 

 Der mangler praktisk erfaring 

 Koblingen mellem teori og praktik mangler 
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 Deltidsstuderende har joberfaring, hvilket er en fordel 

 fuldtidsstudende er mere målrettede og foretrækkes 

 CMA studerende bliver "for teoretiske" hvis de ikke arbejder ved siden af 

 Deltid har mere praksis erfaring 

 Teoretisk niveau er alt andet lige højere hos studerende på fuld tid 

 Fuldtidsstuderende mangler praktisk erfaring 

 Hvis den deltidsstuderende har arbejdet i en revisionsvirksomhed, så vil denne mht. praktisk arbejds-

forståelse have et stort forspring 

 deltid har mere erfaring og kan bedre bruge terorien 

 Praksis er godt sammen med teori på skolen 

 fuldtidsstudenrende vil savne praktisk erfaring. 

 Mangler praktik 

 Fuldtid mangler praktisk erfaring 

 Mgl erfaring 

Hvad er fordelen(e) ved at læse cand.merc.aud. på deltid? 

 Kan kombineres med job 

 Se de 2 forgående svar 

 Fordelene ved at arbejde samtidig med, at man læser CMA er, at man får praktisk tilgangsvinkel til 

tingene samtidig med den teoretiske ballast. Det er nemmere at forstå teori, når man afprøver eller 

har afprøvet det i praksis. Om man så læser på fuldtid eller deltid ved siden af arbejdet er ikke afgø-

rende for det faglige udbytte, men det er min opfattelse af muligheden for at læse fuldtid samtidig 

med at arbejde fuldtid kan være svært at gennemføre i forhold til personlige ressourcer. 

 Jvf tidligere spørgsmål 

 Jf tidl svar 

 praktisk erfaring sideløbende med uddannelsen 

 tid til at lære praktik og ikke kun teori 

 Kan foretages sammen med arbejde 

 Hvis det forudsættes at den studerende samtidig arbejder så er det at man for praktisk erfaring sam-

tidigt med den teoretiske erfaring 

 ingen 

 Praksis samtidig med teori 

 At teorien kan bindes op på nonet praksis 

 Praktik og teori på samme tid. 

 Ved ikke 

 udjævne arbejdsbelastning i forhold til et krævende arbejde ved siden af 

 Muligheden for at få praktik og teori til at hænge sammen 

 terosi kombineres med praksis 

 praktisk erfaring 

 At studiet ikke blot er teoretisk, men kombineres med praktisk erfaring. Derved kan læsestof nem-

mere forstås og giver mening. 
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 Praktisk tilgang 

 Ved Ikke 

 praktik og studie sideløbende er perfekt 

 x 

 Vel bedre mulighed for arbejde 

 Familieforhold og bedre økonomi 

 kombination af teori og praksis 

 Man holder sig ajour med den praktiske del 

 lettere at kombinere teori og praksis 

 ?? 

 Bedre mulighed for praktisk erfaring 

 ingen anelse 

 Kombination af terori og praksis 

 ikke nogle spcielle fordele 

 Kombination af praktik og teori under studierne. 

 Praktisk erfaring 

 Arbejdserfaring sammen med studie 

 Bedre tid 

 Ingen ansatte 

 Helt klart at man kan burge teorien i praksis i det daglige arbejde 

 At de også deltager i virksomhedens drift. 

 Køretid o.lign minimeres 

 Der bliver løst flere arbejdsopgaver 

 økonomi - bedre praktisk viden-fastholde gode medarbejdere under hele studiet 

 man får praktisk erfaring samtidig 

 En fordel for samfundet. Sparer SU. 

 manhar god tid - måske for god tid 

 sideløbende praktisk erfaring 

 At man kan arbejde samtidig 

 . 

 Nn 

 Virksomheden under afvikling 

 Praksis erfaring 

 Arbejdsgiverne får fuld udbytte af deres medarbejdere 

 Du opbygger praktisk erfaring samtidig med, at teorien bygges på. Samfundet skal ikke betale SU til 

deltidsstuderende. Som studerende får du løn samt betalt bøger mv 

 Fordelen er at medarbejderens praktiske indsigt er på et højere niveau, hvorfor denne studerende 

bedre kan forstå den teoretiske undervisning, som vil blive modtaget 

 få samtidig praktisk erfaring 

 erfaing kombineres med teori på samme måde som HD 

 Får en del erhvervserfaring 
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 Praktisk arbejde kombineret med teoretisk viden giver den bedste uddannelse 

 kobling teori/praksis 

 at du tilføres praktisk erfaring og som demitend derved har et fagligt højere niveau. 

 Bedre tid til fordybelse 

 Den studerende har sit praktiske arbejde ved siden af 

 Kan få sparring omkring teorien skal bruges i praksis. 

 Man opnår praktiske færdigheder i faget 

 Samtidig praktisk erfaring 

 Kan få erfaring samtidig med. Fuldtids studerende kan ikke bruges da deres løn ikke står mål med 

deres evner 

 ved ikke 

Hvad er fordelen(e) ved at læse cand.merc.aud. på fuld tid? 

 hurtigt igennem 

 Ingen - set i forhold til deltid 

 Se tidligere svar. 

 Så er det " overstået" 

 Deltage i studiemiljøet 

 bedre at kunne koncentrere sig om studiet 

 hurtig færdig 

 Kortere tid 

 Det ved jeg ikke - er vel individuelt 

 kortere tid 

 Arbejds pres ikke samtidig med studier 

 Ingen 

 Er der nogen? 

 Ved ikke 

 det passer fint til folk der ikke arbejder ved siden af 

 Du har større mulighed for at fordybe dig og koncentrere sig om studiet 

 hurtigere igennem til glæde for hvem? 

 Bliver hurtigere færdig med uddannelsen 

 At man har fuld fokus på sit studie, da det ellers for nogen bliver lidt sekundært i forhold til arbejde. 

 Ingen 

 Ved ikke 

 ingen 

 x 

 Kommer hurtigere igennem 

 Bliver hurtigt færdig 

 fordybelse - undgår for meget arbejde i travle perioder 

 Hurtiger 

 jeg mener deltid er bedre idet fuldtidsstuderende let bliver for teoretiske 
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 ?? 

 Hurtigere færdig 

 ingen anelse 

 Mere koncentreret studieforløb 

 Man bliver hurtigere færdig 

 Fuld fokus på studier - bedre mulighed for et liv ved siden af studierne. 

 Billigere uddannelse for samfundet, formodentlig 

 Ved ikke 

 Ingen, da mere stressende 

 Ingen ansatte 

 Bedre tid til at fordybe sig i tingene 

 Forventelig er man hurtigere igennem uddannelsen. 

 Fuld fokus på stuider 

 Ingen fordel 

 hurtigere færdig med cma 

 man kan derefter fokuserer 100% på arbejdet 

 Mere tid til at studere. 

 mere intensivt og tiltrækker de dygtigste 

 hurtigt færdig 

 Man bliver hurtigere færdig 

 . 

 Nn 

 Virksomheden under afvikling 

 Det er sjovere liv man har 

 Større mulighed for teoretisk fordybelse og refleksion af det tillærte stof. Forhåbentlig også bedre 

resultat til revisoreksmaen efterfølgende 

 Ikke så hårdt som deltid med arbejde ved siden af. Kan koncentrere sig mere om selve studiet. 

 Eleven vil have nemmere ved at fokusere på ugens lektier, og vil ikke have problemstillinger mht. 

prioritering mellem tid anvendt på skole og tid anvendt arbejdsopgaver og tid anvendt på venner 

mv. 

 ingen 

 ingen.... 

 ingen 

 Man bliver forhåbentlig hurtigere færdig 

 færdig på kortere tid - forlængelse anden teoretisk udd. 

 formentlig hurtige færdig med studiet 

 Ingen konflikter med arbejde. 

 Hurtigere færdig 

 Bedre tid for den studerende. 

 Ingen 

 Mere tid til studie 
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 Tempoet - men får svært ved at få job bagefter 

 ved ikke 

 

 

Samlet status 
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10.5 Bilag 5 – Dataudtræk fra Århus Universitet 
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