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Sammanfattning 
Motivation är viktigt i arbetslivet och utan motivation är det svårt att uppnå mål eller att genomföra 
någonting med glädje. Karriärutveckling är en viktig del för att kunna motivera anställda inom 
revisionsbranschen. Eftersom många nyexaminerade väljer att söka sig till Big4 där karriärutvecklingen 
tydligt präglas av up-or-out är det intressant att undersöka vad som motiverar till karriärutveckling på den 
mindre byrån. 

  
Syftet är att bidra till förståelsen för karriärutveckling samt vilka motivationsfaktorer som påverkar 
revisorsassistenten till karriärutveckling på mindre revisionsbyråer. För att uppfylla studiens syfte har en 
kvalitativ forskningsmetod använts i form av nio semistrukturerade intervjuer med revisorsassistenter. 
Motivationsfaktorer och karriärutveckling har studerats utifrån centrala begrepp och tre motivationsteorier. 
Motivation kan enligt Herzbergs tvåfaktorsteori delas in i motivationsfaktorer och hygienfaktorer som utgör 
en stor del av denna studie. 
  
Studiens resultat visar att när frågan om vad som är motiverande ställs tenderar revisorsassistenter att 
tänka på motivationsfaktorer snarare än hygienfaktorer. Därmed är det motivationsfaktorerna som är 
direkt motiverande i arbetet på revisionsbyrå. Den viktigaste motivationsfaktorn som upptäcktes i studien 
var ansvar under frihet. Samtliga intervjupersoner ansåg att ansvar under frihet var en viktig del för att 
motivera karriärutveckling. 
  
En slutsats av denna studie är att både faktorerna som motiverar till karriärutveckling och 
karriärutvecklingen uppfattas olika från individ till individ. Möjligheterna till karriärutveckling på den mindre 
byrån är inte lika stora som på den större byrån. Däremot behöver inte karriärutveckling endast innebära 
att bli auktoriserad revisor eller partner på byrån utan kan även innebära att utvecklas på personliga plan 
eller att bidra till att byrån utvecklas. 
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Abstract  
In the absence of motivation, it becomes more difficult to achieve goals or to accomplish something with 
pleasure. Career development is an important part to motivate employees in audit firms. Since many new 
graduates choose to apply to Big4 where career development is clearly characterized by up-or-out, it is 
interesting to investigate what characterizes career development at the smaller audit firms. 
  
The purpose is to contribute to the understanding of career development as well as the motivational 
factors that influence the audit associates to career development at smaller firms. To fulfill the purpose of 
the study, a qualitative research method has been used in form of semi-structured interviews with audit 
associates. Nine interviews were implemented: four personal and five digital interviews. Motivational 
factors and career development have been studied based on central concepts and three motivational 
theories. 

  
The results of this study show that audit associates tend to think about motivational factors rather than 
hygiene factors when asked what motivates them. It is the motivational factors that are directly motivating 
in the work at the accounting firms. The most important motivating factor discovered in the study was 
responsibility. 
  
One conclusion in this study is that both the motivational factors and career development are perceived 
differently from individual to individual. Career development opportunities at the smaller firms are not as 
great as the larger firms. However, career development does not only mean how to become an authorized 
auditor or partner at the firm but can also mean developing on a personal level. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till karriärutveckling och motivation för 

revisorsassistenter på mindre revisionsbyråer. Detta kapitel presenterar motivation och 

arbetsmotivation som en viktig faktor till karriärutveckling, revisorsassistenters 

motivationsfaktorer, hierarkisk struktur och up-or-out vilket i sin tur har lett fram till 

syftet och frågeställningen. Kapitlet avslutas med en kort presentation av uppsatsens 

disposition. 

1.1 Bakgrund 

Karriärutveckling kan ses som en kombination av psykologiska, sociologiska, 

utbildningsmässiga, fysiska, ekonomiska och slumpmässiga faktorer som samverkar till 

att forma individens karriär (Patton & McMahon, 2014). För att anställda ska vara 

motiverade till karriärutveckling är det viktigt att de känner att de har möjligheten att 

åstadkomma något (Thomas, 2009). Karriärutveckling är en viktig del för att kunna 

motivera de anställda på en revisionsbyrå (Nouri & Parker, 2013). Karriärer beskrivs av 

Baruch (2004) som möjligheten till olika vägar. Baruch (2004) menar att sättet att göra 

karriär är individuellt och skiljer sig från individ till individ. Han menar även att 

faktorerna som påverkar är präglade av individens särskilda mål och värderingar. Om 

revisionsbyråer fokuserar på revisorsassistenternas karriärutveckling upplevs 

revisorsassistenterna mer motiverade (Nouri & Parker, 2013). Även Gertsson, Sylvander, 

Broberg & Friberg (2017) menar att karriärutveckling håller revisorsassistenter 

motiverade. Karriärutveckling kan utvecklas genom exempelvis mentorskap (Diaz, 

Loraas, & Apostolouc, 2017), extern och intern utbildning (Hollow & Wik, 2016) och att 

de anställda känner att de har möjligheten att avancera (Thomas, 2009). En felaktig 

uppfattning om revisionsyrket kan leda till att man som nyanställd inte kan möta de krav 

som ställs vilket i sin tur kan leda till missnöje och eventuellt uppsägning (Carcello, 

Copeland, Hermanson & Turner, 1991; Parker & Kohlmeyer, 2005). För att förhindra 

missnöje och eventuell uppsägning bör revisionsbyråerna arbeta med karriärutveckling 

för mer motiverade revisorsassistenter (Carrington, 2014). 
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Motivation handlar om att nå ett givet mål (Zareen, Razzaq, & Mujtaba, 2014). 

Motivation är en viktig faktor för individer i arbetet (Gertsson et al., 2017) och utan 

motivation är det svårt att uppnå mål, att genomföra någonting med glädje eller att göra 

karriär (Thomas, 2009). Zareen et al., (2014) beskriver hur motivation för individen 

handlar om att se sig själv som värdefull för organisationen och att arbetsplatsen är en 

plats att utvecklas på. Att uppnå sådan motivation menar Zareen et al., (2014) kan leda 

till lojalitet, engagemang och i sin tur erfarenhet som bidrar till konkurrenskraft för 

organisationen. Motivation är avgörande för hur en individ presterar vid exempelvis 

träning, till att vinna en match, studera eller till att klättra i karriären (Zareen et al., 2014). 

Motivation i yrket är ett viktigt begrepp som kan spela stor roll för individen på en 

arbetsplats (Johansson, 2017). Att attrahera och motivera individer kan vara en utmaning, 

motivation är dock ett komplext ämne eftersom människor motiveras av olika saker 

(Armstrong, 2017). Till följd av att begreppet motivations komplexitet kan motivation 

ses utifrån olika perspektiv, som arbetsmotivation och arbetsglädje (Furnham, Eracleous 

& Chamorro-Premuzic, 2009). 

 

Arbetsmotivation kan enligt Leonard, Beauvais & Scholl (1999) definieras som ett 

beteende då den anställde sätts igång och styrs mot företagets mål. Arbetsmotivation 

anses vara av yttersta vikt för att individer ska kunna utföra ett bra arbete inom 

revisionsbranschen (Grey, 1998). Revisorsassistentens arbetsmotivation ökar då dennes 

förväntningar är att en högre prestation leder till bättre resultat som i sin tur leder till en 

önskad belöning (Lunenberg, 2011). En högre prestation till följd av arbetsmotivation 

leder i sin tur till att individen kan klättra i karriären och därmed göra karriärutveckling 

(Furnham et al., 2009). Motivation i olika former kan ses som faktorer som bidrar till att 

revisorsassistenter väljer att stanna inom yrket och möjligen klättra på karriärstegen 

(Gertsson et al., 2017). Utöver arbetsmotivation är även arbetsglädje viktig för 

revisorsassistentens karriärutveckling (Furnham et al., 2009). Arbetsglädje innebär 

huruvida individer är nöjda och tillfreds med sina arbeten (Furnham et al., 2009). 

Arbetsglädje är nära kopplat med motivation eftersom en individ som är nöjd och känner 

arbetsglädje upplevs som mer motiverad (Furnham et al., 2009). Nöjda medarbetare som 

trivs på arbetsplatsen bidrar till en personalstyrka som presterar bra, vill stanna kvar och 

vill utvecklas i arbetet (Johansson, 2017). Revisionsbranschen präglas av en hög 
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personalomsättning vilket till stor del beror på omotiverade revisorsassistenter 

(Hiltebeitel & Leauby, 2001). 

 

Revisionsbranschen lockar många nyexaminerade inom redovisning och revision varje år 

men det är dock få som väljer att stanna i yrket tillräckligt länge för att nå auktorisering 

(Hiltebeitel & Leauby, 2001; Gertsson et al., 2017). Statistik visar att antalet som blir 

auktoriserad eller godkänd revisor blir allt färre (FAR Online, 2000). År 2007 var 4173 

revisorer registrerade i Sverige (FAR Online, 2007). I januari 2020 var 3075 godkända 

eller auktoriserade revisorer i Sverige (Revisorsinspektionen, 2020), vilket innebär en 

betydlig minskning. Revisorsassistenter tenderar att lämna yrket endast efter något år 

vilket har kommit att bli ett stort problem inom revisionsyrket (Gertsson et al., 2017). 

Studier visar att efter 3,5 år infinner det sig en kritisk gräns (Johansson, 2017). Den 

kritiska gränsen uppstår när de juniora revisorsassistenterna blivit mer seniora och många 

väljer att lämna yrket (Johansson, 2017).  

 

Många byråer väljer att lägga upp en utbildningsstege likt en pyramid inför 

revisorsexamen för revisorsassistenterna (FAR, u.å.). Utbildningsstegen är bl.a. tänkt att 

motivera revisorsassistenterna till karriärutveckling (Carrington, 2014). De större 

revisionsbyråerna använder sig utav ett managementsystem kallat up-or-out som innebär 

att om en revisorsassistent inte blir befordrad till ett högre steg i karriären förväntas hen 

säga upp sin anställning. Begreppet karriärstege är välkänt för individer inom 

revisionsbranschen vilket medför att den möjliga karriären som kan uppnås är tydlig 

(Carrington, 2014; Lennartsson, 2018). Carrington (2014) påstår att karriärstegen inom 

revisionsbyråer utmärks av en pyramidformad struktur som kan skilja sig åt mellan 

revisionsbyråer. Den pyramidformade strukturen tillsammans med att revisorsassistenter 

vanligen befordras till en högre titel efter två år kan leda till en högre personalomsättning 

(Carrington, 2014). Ett sätt att motivera revisorsassistenter till karriärutveckling är genom 

up-or-out-systemet (Carrington, 2014). 

I up-or-out-systemet är det underförstått att den anställde antingen kommer att passa in i 

företagets kultur eller själv väljer att sluta (Grey, 1998). Up-or-out bidrar således till att 

revisionsbyråerna själva generellt slipper säga upp anställda som inte följer karriärstegen 

eller passar in i företagets kultur (Carrington, 2014). Systemet bidrar till att konkurrensen 
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hårdnar allt eftersom, ju högre upp i hierarkin, desto högre konkurrens. En högre 

konkurrens innebär att de individuella prestationerna får en avgörande roll för karriären 

(Hanlon, 1994). Up-or-out bidrar till en ständigt pågående tävling och intern konkurrens 

som i sin tur bidrar till att den anställde presterar bättre för att vinna och vara bättre än 

kollegorna. En högre prestation leder i sin tur till att individen klättrar i karriären 

(Furnham et al., 2009). Carrington (2014) menar att de anställda på revisionsbyrån får 

möjligheten att klättra i den förutbestämda karriärstegen och samtidigt utveckla sin 

kompetens under tiden. De mest kompetenta individerna och de som följaktligen enligt 

up-or-out är tänkta att bli kvar i organisationen rekryteras av klienter först och får bättre 

erbjudanden (McNair, 1991). Up-or-out är ett sätt för revisionsbyråer att uppmana sina 

anställda till karriärutveckling (Carrington, 2014). Up-or-out är dock ett system för 

karriärutveckling som inte passar alla och ett system som används mestadels på de större 

byråerna (Carrington, 2014).   

I en titelhierarki kan individerna antas vara beroende av motivation (Carrington, 2014). 

Carrington (2014) menar att titelhierarkin inte upplevs på samma sätt i en mindre byrå.  I 

små byråer upplevs inte den hierarkiska kulturen med up-or-out på samma sätt 

(Carrington, 2014). Trots det har de större byråerna i Big4 en betydligt högre 

marknadsandel inom revisionsbyråbranschen. År 2010 var andelen små byråer på 

marknaden cirka 39,4% (Enlund & Hanö, 2011)1.  

Karriärutveckling och motivationsfaktorer varierar inte bara från individ till individ 

(Baruch, 2004) utan kan även variera utifrån byråns storlek (Chia, 2003). Peck (1987) 

menar att revisionsbyråns storlek kan påverka revisorsassistenters karriärutveckling. 

Clabaugh, Monroe & Soutar (2000) visar i sin studie att revisorsassistenter på mindre 

revisionsbyråer upplever en större arbetsglädje än revisorsassistenter på större byråer. 

Även Chia (2003) menar att revisorsassistenters motivation och arbetsglädje är beroende 

av revisionsbyråns storlek då större/mindre revisionsbyråer attraherar revisorsassistenter 

med olika motivationsbehov. Eftersom nyare forskning om revisorsassistenters 

karriärutveckling och motivationsfaktorer till att prestera och utvecklas i arbetet till stor 

del fokuserar på de större byråerna (Chia, 2003; Furnham et al., 2009; Herbohn, 2005; 

Nouri & Parker, 2013; Gertsson et al., 2017), är det intressant att undersöka 

 
1 Vi har varit i kontakt med RI & FAR för att få tag i nyare siffror, utan framgång.  
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karriärutveckling och motivationsfaktorer med fokus på revisorsassistenten i mindre 

revisionsbyråer. Forskning kring mindre revisionsbyråer har fokuserat på vad som 

påverkar revisorsassistenters arbetsglädje (Clabaugh et al., 2000) eller om 

revisionsbyråns storlek möjligen kan påverka revisorsassistentens karriärutveckling 

(Peck, 1987). Dessa studier kring mindre revisionsbyråer är inte dagsaktuella vilket 

skapar ett utrymme för nyare och mer aktuell uppdatering. Således är det intressant att 

undersöka karriärutveckling och vilka motivationsfaktorer som påverkar 

revisorsassistenten till karriärutveckling på mindre revisionsbyråer. 

1.2 Problematisering 

Det aktuella forskningsläget behandlar ett flertal avgörande faktorer som kan förklara 

revisorsassistenters motivation till att klättra i karriären (Armstrong, 2017; Carrington, 

2014; Chi, Hughen, Lin, & Lisic, 2013; Gertsson et al., 2017). Armstrong (2017) menar 

i sin studie att revisorsassistenter lämnar branschen till följd av en kombination av olika 

faktorer, till exempel avsaknad av arbetsglädje, negativa attityder från individer på 

arbetsplatsen eller externa jobberbjudanden. Carrington (2014) menar att många 

assistenter väljer att sluta på grund av att de förväntas klättra i em förutbestäma 

karriärstege trots att detta inte överensstämmer med individens egen vilja. Enligt Chi et 

al., (2013) är prestation, lön och utbildning de drivkrafter som främst påverkar revisorerna 

att stanna kvar inom yrket. Vidare beskriver Chi et al., (2013) att arbetsglädje, att uppfylla 

förväntningar, behov, krav och trivsel som faktorer de anställda värdesätter. Tidigare 

forskning inom revisionsbranschen fokuserar på auktoriserade revisorer och deras 

perspektiv, arbete och egenskaper (Chia, 2003). Det finns även forskning om genus, 

jämställdhet och könsroller (Chia, 2003). Chia (2003) påpekar att det inte finns tillräckligt 

med forskning kring just revisorsassistenters karriär, varför det finns ett utrymme för 

denna studie. 

 

I större byråer är det tydliga krav på att avancera (Carrington 2014; McNair 1991). 

Tidigare forskning som berör fenomenet up-or-out visar att inom revisionsbranschen 

upplevs kulturen som hierarkisk och nyanställda ansluter sig till basen av en pyramid och 

förväntas sedan arbeta sig uppåt genom ett antal definierade steg tills ett fåtal av dem 

sedan når partnerskap (Baden-Fuller & Bateson, 1990). Up-or-out-strukturen används 

inom revisionsprofessionen för att behålla de bästa i organisationen för att sedan låta 
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resterande gå (Herrbach, 2001). En standardiserad hierarkisk kultur, (Carrington, 2014; 

Parker, Nouri, & Hayes, 2011) samt ett stort intag av nya revisorsassistenter (Palmer & 

Pinsker, 2004) skapar ett högre konkurrenstryck, särskilt på de större byråerna. Det har 

även visat sig att de mest kompetenta individerna och de som enligt up-or-out strukturen 

är tänkta att bli kvar i organisationen rekryterades först, erbjuds högre löner, mindre stress 

och bättre arbetstider (McNair, 1991). 

 

Revisionsbyråns storlek kan antas påverka individens karriärutveckling. Peck (1987) 

menar att större revisionsbyråer ställer högre krav på kunskap och att individer på större 

byråer sammantaget har högre kompetens relativt de mindre revisionsbyråerna. Enligt 

Chia (2003) varierar revisorsassistenters drivkraft även utifrån byråstorlek, välstånd samt 

struktur och ryktet som byrån har attraherar revisorsassistenter med olika 

motivationsfaktorer. Revisionsbyråer av större storlek tenderar att attrahera de individer 

som motiveras av expertis, meningsskapande och materiella belöningar (Chia, 2003). 

Revisionsbyråer av mindre storlek attraherar istället de revisorsassistenter som motiveras 

av självständighet och en hög grad av att kunna påverka sitt arbete. Chia (2003) belyser 

att det inte nödvändigtvis behöver vara revisionsbyråns storlek som påverkar utan även 

storleken på kontoret kan ha en inverkan. Individer på större byråer bör i sin 

karriärutveckling ha större chans att klara auktorisationsprovet, vilket även styrks av 

statistik som är baserad på andelen som blir godkända, uppdelat på byråns storlek (Chia, 

2003). Big4 toppade listan med högst andel godkända deltagare, därefter följde Big7 och 

de övriga mindre byråerna (Hadjipetri Glantz, 2016). Det finns som tidigare nämnt inte 

mycket aktuell befintlig forskning som berör mindre revisionsbyråer vilket skapar 

utrymme till ett nytt perspektiv.  

Tidigare forskning fokuserar till stor del på revisionsbyråer som tillhör Big4 (Chia, 2003; 

Furnham et al., 2009; Herbohn, 2005; Nouri & Parker, 2013; Gertsson et al., 2017). 

Karriärutvecklingen inom Big4 behandlas i tidigare forskning men någon relevant studie 

på de mindre byråer har så vitt vi vet inte gjorts nyligen. Tidigare forskning berör inte 

revisorsassistentens karriärutveckling samt de motivationsfaktorerna som specifikt finns 

hos revisorsassisteter på mindre revisionsbyråer. Denna studie kommer att fokusera på 

karriärutvecklingen som sker inom revisionsbranschen på de mindre byråerna samt de 

motivationsfaktorerna som finns hos revisorsassistenter. Studien kommer bidra med 
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kunskap om hur revisorsassistenter upplever sin karriärutveckling på de mindre 

revisionsbyråerna. 

Genom att undersöka och få en uppfattning om revisorsassistentens motivation i 

förhållande till deras karriärutveckling på mindre byråer, kan studien bidra med en vidgad 

förståelse för om, hur och varför individen agerar och tar beslut på ett visst sätt i sin 

karriär. I kombination med brist på studier om mindre byråer och om revisorsassistenters 

perspektiv blir det aktuellt att undersöka karriärutveckling och motivationsfaktorer hos 

revisorsassisteter på mindre byråer, vilket lett fram till studiens syfte och frågeställning. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att bidra till förståelsen för karriärutveckling samt vilka 

motivationsfaktorer som påverkar revisorsassistenten till karriärutveckling på mindre 

revisionsbyråer.  

1.4 Frågeställning 

Hur upplever revisorsassistenter på mindre revisionsbyråer möjligheterna till 

karriärutveckling i mindre revisionsbyråer och vilka faktorer är det som motiverar dem 

att avancera i karriären?  

1.5 Disposition 

Uppsatsen är vidare strukturerad genom ett kapitel där den teoretiska referensramen 

presenteras. Den består av grundläggande teori angående motivation som begrepp och tre 

utvalda motivationsteorier presenteras. Den teoretiska referensramen följs av ett tredje 

kapitel där den valda metoden redogörs inklusive bland annat datainsamlingsmetoden, 

urvalsprocessen och analysmetod. I det fjärde kapitlet presenteras och analyseras det 

empiriska materialet, genom en tematisk analys. I det femte och sista kapitlet diskuteras 

och presenteras studiens resultat. Avslutningsvis presenteras även studiens bidrag och 

förslag på framtida forskning.  
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen består i första delen av en redogörelse för studiens 

centrala begrepp: karriärutveckling och motivation. I andra delen följer de utvalda 

motivationsteorierna för studien. Utgångspunkten för den teoretiska referensramen är 

Maslows behovshierarki och Herzbergs tvåfaktorsteori. Dessa två teorier appliceras på 

studien för att ge en förståelse för och indikationer på individens motivationsfaktorer. 

Därefter presenteras även Vrooms förväntningsteori. Kapitlet avslutas sedan med en 

presentation av utgångspunkten i teorin där en konceptuell modell skapats. 

2.1 Karriärutveckling  

Karriärutveckling kan definieras som den totala kombinationen av psykologiska, 

sociologiska, utbildningsmässiga, fysiska, ekonomiska och slumpmässiga faktorer som 

samverkar till att forma individens karriär (Patton & McMahon, 2014). Karriärer kan 

beskrivas som möjligheten att genom olika vägar utvecklas som individ (Baruch, 2004). 

Tillvägagångssättet att göra karriär är individuellt från individ till individ och kan 

innebära olika grad av självständighet, större frihet, en bättre eller sämre livsbalans och 

tillfredsställelse. De faktorer som påverkar vad som anses vara ”att göra karriär” är 

individens egna mål och värderingar (Baruch, 2004). Baruch (2004) liknar karriär vid en 

livsresa eftersom det är något som utvecklas kring arbetet tillsammans med bland annat 

kreativitet, identitet och statusfrämjande.  

I en studie av Weng och Chi (2009) kategoriseras karriärutveckling som löneökning, 

befordringshastighet, kompetens- och målutveckling med fyra centrala steg för 

individens karriärutveckling. Karriärutveckling är ett samspel mellan individ och 

organisation där det är individen som är ansvarig för att uppnå mål som är användbara 

för organisationen (Weng & Chi, 2009). Weng & Chi (2009) påstår att möjligheter till 

karriärutveckling har en stark koppling till organisatoriskt engagemang. De olika delarna 

i en individs karriärutveckling kan komma att påverkas av både inre och yttre motivation 

(Armstrong, 2017). Den inre motivationen innebär en tillfredställelse avseende arbetet i 

sig, medan den yttre motivationen inriktar sig på exempelvis lön och status (Armstrong, 

2017). Karriärutveckling har även visat sig påverkas av både samhällsnormer och de 

förväntningar som omgivningen har på̊ individen (Patton & McMahon, 2014).   
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Nouri och Parker (2013) menar att karriärutveckling bör vara i fokus på revisionsbyråer 

för att kunna motivera de anställda till organisatoriskt engagemang och prestation. 

Genom att fokusera på revisorsassistenternas karriärutveckling är revisorsassistenten mer 

motiverad vilket i sin tur leder till att revisionsbyråerna skulle kunna minska 

personalomsättningen (Nouri & Parker, 2013). Även Gertsson et al., (2017) menar att 

revisionsbyråer bör arbeta med karriärutveckling för att behålla sina revisorsassistenter. 

Extern utbildning kan anses vara en början på en karriärutvecklingsprocess. Hollow & 

Wik (2016) har i sin forskning visat att även intern utbildning är viktigt för 

karriärutvecklingen då den bidrar med relevant kunskap att applicera på 

arbetsuppgifterna. Intern utbildning behandlar mera kunskaperna som krävs för att utföra 

en arbetsuppgift (Hollow & Wik, 2016). 

 

Nya revisionsmedarbetare blir ofta tilldelade en mentor som stöd i sitt arbete och i sin 

karriärutveckling (Diaz et al., 2017). Mentorskap bidrar till en lägre personalomsättning, 

ökad arbetsnöjdhet samt en ökad karriärutveckling (Diaz et al., 2017). Även en studie av 

Scandura och Viator (1994) bekräftar att mentorskap ökar motivationen och därmed 

minskar villigheten att lämna revisionsbyrån. Att få stöd genom handledning är en viktig 

del för att de anställda ska vara motiverade och känna arbetsglädje (Furnham et al., 2009; 

Herbohn, 2005). Enligt Herbohn (2005) är mentorskap avgörande inte bara för att 

revisorsassistenter inte ska sluta utan även för att de vid mentorskap upplever en större 

arbetsglädje. Även att ge handledning och att vara mentor är värdefullt och kan skapa 

motivation i arbetet som i sin tur leder till karriärutveckling (Furnham et al., 2009). 

 

I denna uppsats är fokus utifrån individens perspektiv. Karriärutveckling för 

revisorsassistenten kan exempelvis innebära att klättra i revisionsbyråns hierarki, att 

utvecklas som individ eller att bli auktoriserad revisor. För att bli auktoriserad revisor 

krävs det utöver att man måste avlägga prov hos Revisorsinspektionen att man genomfört 

teoretisk och praktisk utbildning om sammanlagt sex år (Revisorsinspektionen, u.å.). För 

att effektivisera och möjliggöra fler auktorisationer av revisorer har Revisorsinspektionen 

sedan 1 juli 2018 utformat nya utbildningskrav för blivande revisorer som enligt 

Revisorsinspektionen innebär en tydligare styrning, tillsyn och struktur. De nya 

utbildningskraven syftar till att öka kompetensen, göra tänkbara alternativa utbildningar 
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och öka attraktiviteten inom revisionsbranschen (Revisorsinspektionen, 2018). Vägen 

från revisorsassistent till auktoriserad revisor kan för de mest motiverade också nås 

genom managementmetoden up-or-out (Carrington, 2014). 

2.1.1 Vägen från revisorsassistent till auktorisation - up-or-out 

Strukturen inom i synnerhet de större revisionsbyråerna utmärks utav en pyramid-hierarki 

där antalet medarbetare smalnar av ju högre upp i hierarkin man kommer (Parker et al., 

2011). Inom revisionsyrket har karriärsstegen historiskt sett varit från assistent till senior, 

till manager, till senior manager och till sist partner (Sobhi Waked & MD Yusof, 2016). 

Om en assistent inte blir befordrad förändras inte dennes hierarkinivå (Ghosh & 

Waldman, 2010). Up-or-out är en management-metod som innebär att om en medarbetare 

inom revisionsbyrån inte klättrar i hierarkin förväntas denne att frivilligt lämna byrån 

(Carrington, 2014; Yustina & Putri, 2017). Större revisionsbyråer använder frivilligt 

denna metod för att motivera ”de mest lämpade” medarbetarna till befordring (Parker et 

al., 2011; Yustina & Putri, 2017). 

 

Up-or-out kan beskrivas som en intern turnering där kandidaterna är revisorsassistenter 

som tidigare inte deltagit i denna turnering (Malhotra, Morris & Smets, 2010). 

Kandidaterna i turneringen konkurrerar om ett begränsat antal positioner vid nästa 

hierarkinivå (Malhotra et al., 2010). En förutsättning för turneringen i up-or-out är att 

byrån ska kunna avgöra vilka assistenter som är lämpliga för en högre position och på så 

sätt kunna lägga fokus och resurser på de mest talangfulla kandidaterna (Kumra & 

Vinnicombe, 2008). Ett krav för att assistenten ska kunna klättra på revisionsbyråns 

hierarkiska stege är att revisorsprovet skrivs och avklaras (Carrington, 2014). Carrington 

(2014) resonerar också om att användandet av up-or-out skapar en högre 

personalomsättning. 

 

Up-or-out kan även förklaras som ett tillvägagångssätt för revisionsbyråer vid anställning 

av revisorsassistenter. Byrån tar hänsyn till mindre lyckade anställningar genom att först 

anställa ett överflöd av assistenter för att vara säker på att inte personalbrist eller 

kompetensbrist uppstår (Palmer & Pinsker, 2004). Palmer och Pinsker (2004) menar att 

byråerna anställer ett överflöd av assistenter med anledning av att många assistenter väljer 

att sluta innan karriärstegen uppnåtts.  
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2.1.2 Karriärstegen 

Titelhierarkin innebär att ett visst urval av revisorsassistenterna förväntas ha en rimlig 

chans att klättra från assistent och till sist bli partner i revisionsbyrån (Management 

Consulted, 2020). PwC, som är en av Big42 inom revisionsbranschen, är exempelvis en 

byrå med up-or-out-system som använder en titelhierarki (Management Consulted, 

2020). Revisorsassistenten förväntas klättra i byråns pyramidformade hierarki i takt med 

växande erfarenhet och mer utvecklande arbetsuppgifter (Carrington, 2014). En 

revisorsassistent återfinns på den lägsta hierarkiska nivån och är den som utför grovjobbet 

i revisionsteamet (se figur 1). Vanligtvis befordras assistenten till senior assistent efter 

två års arbete och innehar denna roll i cirka två till fem år. Den mer seniora assistenten 

har ansvar för de dagliga arbetsuppgifterna och leder revisionsteamet. Efter senior 

assistent är nästa steg i hierarkin manager som leder planering och utförandet av 

revisionen. Managern kan även bli befordrad till senior manager innan rollen som partner 

kan nås, det översta steget i hierarkin. Partner kan nås först efter cirka tio års 

arbetserfarenhet. En partner är även ägare eller delägare i revisionsbyrån och den 

påskrivande revisorn. Det finns även påskrivande revisorer inom byrån som inte 

nödvändigtvis måste vara partners (Carrington, 2014). 

 

Revisorsassistenten befinner sig alltså på den lägsta nivån i pyramiden och tanken med 

up-or-out är att revisorsassistenten ska eftersträva att klättra i den förutbestämda hierarkin 

(Carrington, 2014). I denna studie är fokus på revisorsassistenter och därmed den lägsta 

nivån i hierarkistrukturen, vilket innebär att empirin kommer grundas på informanter som 

har karriären och karriärutveckling framför sig. 

 

 
2 Big4 består av PwC, EY, KPMG, Deloitte och är de fyra största revisionsbyråerna i världen (Carrington, 2014).  
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Figur 1. Revisionsbyråns hierarkistruktur (Management Consulted, 2020). 

2.2 Motivation 

I detta avsnitt presenteras och definieras olika begrepp inom motivation. Motivation 

handlar om vad som driver individen till att utföra vissa handlingar och beskrivs som ett 

målinriktat beteende (Armstrong, 2017). Karlsson (2004) menar att motivation kan 

definieras som en inre process som har inverkan på individens beteende. Enligt Biltmo & 

Petersson (2019) kan motivation definieras i termer av inverkan på produktiviteten. 

Motivation är en konst för att individen ska kunna fokusera och ägna sin energi och tankar 

på rätt sätt för att handla så effektivt som möjligt (Biltmo & Petersson, 2019). Karlsson 

(2004) menar att motivation och drivkraft är avgörande för att kunna uppnå de mål man 

har.  

 

Motivation används för att psykologiskt förklara vad som driver individer mot uppsatta 

mål. Det finns flera olika teorier och perspektiv såsom Maslows behovshierarki, 

Herzbergs tvåfaktorsteori och Vrooms förväntningsteori som behandlar vad som skapar 

motivation hos individen, både i ett allmänt perspektiv men även relaterat till karriär. 

Armstrong (2017) menar att det finns olika källor till motivation som kan delas in i inre 

och yttre motivation. Inre motivation handlar om intresse och lusten att genomföra en 

uppgift och kommer inifrån individen. Den inre motivationen ökar genom 

arbetsrelaterade faktorer som uppmuntrar utveckling. Yttre motivation består utav 
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belöningar eller bestraffningar, exempelvis kan dessa faktorer vara en befordran eller 

disciplinära åtgärder (Armstrong, 2017). 

Yttre motivation beskrivs som en händelse som har fokus på ett mål med hjälp av drivna 

skäl, exempel på dessa skäl kan vara olika sorters belöningar såsom exempelvis befordran 

eller en högre lön (Hsiu, 2007). Hsiu (2007) beskriver att individen drivs av att utföra 

saker/arbetsuppgifter där individen kan se fördelarna med sin utförda handling och 

handlingar som de kommer bli belönade för. Hsiu (2007) menar även att de 

grundläggande målen för yttre motiverade beteenden är antingen organisatoriska 

belöningar eller gemensamma fördelar. Organisatoriska belöningar kan vara monetära 

incitament som ökad lön eller bonus och icke-monetära incitament kan vara utmärkelser 

i form av befordran (Hsiu, 2007).  

Inre motivation beskrivs som en psykologisk tillfredsställelse såsom glädje som kommer 

ifrån en särskild aktivitet. Inre motivation är när en individ utför en handling/aktivitet för 

sitt eget intresse eller sin egen skull, till exempel att individen får ökad kunskap av att 

utföra aktiviteten (Hsiu, 2007). Att människor upplever inre motivation har att göra med 

de psykologiska behoven individen har inom sig menar Hsiu (2007). Individer som är 

inre motiverade tenderar att prestera bra, en hög inre motivation leder ofta till ett högre 

engagemang och en vilja att utveckla kunskaper (Reeve, 2015). 

 

Forskning visar att människor motiveras av både inre och yttre faktorer som exempelvis 

materiella belöningar (Chia, 2003; Furnham et al., 2009), kreativitet (Chia, 2003), 

mentorskap (Herbohn, 2005), en möjlighet att åstadkomma något (Thomas, 2009; Nouri 

& Parker, 2013; Gertsson et al., 2017), tävling och intern konkurrens (Furnham et al., 

2009) och ökat ansvar (Thomas, 2009). Existerande forskning visar på ett varierat resultat 

av motivationsfaktorer vilket kan förklaras genom att studierna undersökt olika kön, 

varierade åldrar, olika yrkesgrupper och att studierna genomförts i olika länder. I en studie 

av Chia (2003) var även meningsskapande, expertis, status och tillhörighet några av de 

viktigaste motivationsfaktorerna för revisorsassistenter. I en studie av Thomas (2009) var 

känslan av att man gör framsteg, utvecklas och presterar i arbetet viktigt för motivationen 

och för att fortsätta hålla arbetet intressant. Enligt Herbohn (2005) var 

motivationsfaktorerna mentorskap, relationer till anställda, lön och befordran. Materiella 

belöningar förhåller sig till yttre motivation eftersom det är en form av belöning medan 
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faktorer som exempelvis kreativitet är en form av inre motivationsfaktor (Armstrong, 

2017). 

2.2.1 Arbetsmotivation 

Arbetsmotivation definieras enligt Leonard et al., (1999) som ett beteende då den 

anställde sätts igång, styrs och hela tiden arbetar mot företagets mål. Lunenberg (2011) 

menar att arbetsmotivationen hos den anställde ökar då förväntningarna är att en högre 

prestation leder till bättre resultat vilket i sin tur leder till önskad belöning för den 

anställde. Arbetsmotivation är därmed kopplat till den yttre motivationen (Armstrong, 

2017). För att de anställda ska vara motiverade är det viktigt att de har möjligheten att 

åstadkomma något och att de kan göra karriär (Thomas, 2009). När de anställda känner 

att de utför något meningsfullt blir de mer motiverade att prestera (Thomas, 2009). 

Furnham et al., (2009) menar att tävling och intern konkurrens, som är typiskt för större 

revisionsbyråer, är två väsentliga motivationsfaktorer som bidrar till att den anställde 

presterar bättre för att vinna och vara bättre än kollegorna. En högre prestation leder i sin 

tur till att individen klättrar i karriären (Furnham et al., 2009). De större byråerna inom 

revisionsbranschen präglas av en tydlig karriärstege och en hög intern konkurrens 

(Carrington, 2014). Thomas (2009) menar att anställda behöver känslan av att de kan göra 

framsteg, att de presterar och kan utvecklas för att arbetet ska fortsätta vara lockande. 

Armstrong (2017) menar att det är motiverande och att arbetet känns mer meningsfullt 

vid arbete efter en målsättning med en förväntad prestationsnivå. 

 

Revisorsassistenter och andra anställda på revisionsbyråer jobbar i team vilket innebär 

kommunikation och interaktion med både klienter och andra kollegor (Herbohn, 2005; 

Furnham et al., 2009). Social interaktion och relationer till arbetskollegor påverkar en 

anställds arbetsmotivation (Herbohn, 2005; Furnham et al., 2009). Goda relationer både 

till medarbetare så väl som kunder är viktigt för en hög arbetsmotivation (Carcello et al., 

1991). 

2.2.2 Arbetsglädje  

Arbetsglädje3, job satisfaction, kan definieras som huruvida individer är nöjda och 

tillfreds med sina arbeten (Furnham et al., 2009). Arbetsglädje innebär även i vilken 

 
3 Job satisfaction har i denna studie översatts till arbetsglädje 
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utsträckning individens arbete uppfyller förväntningar, behov, önskningar eller krav 

(Larkin, Leauby & Hiltebeitel, 1999). Arbetsglädje är nära kopplat med motivation 

eftersom en individ som är nöjd och känner arbetsglädje upplevs som mer motiverad 

(Furnham et al., 2009). Vad som antas påverka arbetsmotivationen och i synnerhet 

arbetsglädjen kan kallas work values (Furnham et al., 2009). Med work values avses 

värde, betydelse och önskvärdhet med antagandet att individer motiveras av resultat och 

aktiviteter som de personligen värdesätter (Furnham et al., 2009).  

 

Arbetsglädje kan öka genom arbetsrelaterade faktorer som uppmuntrar tillväxt och 

utveckling hos individen och är därmed kopplat till den inre motivationen (Armstrong, 

2017). Inom instrumentella motivationsteorier sägs materiella belöningar även vara en 

motivationsfaktor för att öka arbetsglädjen (Armstrong, 2017). Därmed kan arbetsglädjen 

kopplas till både inre och yttre motivation. Chi et al., (2013) menar att arbetsglädjen 

påverkas av externa jobberbjudande, stressnivå, organisationskultur och individens 

uppfattning av karriärutveckling. Enligt Biltmo & Petersson (2019) kan arbetsglädjen 

minska om man behöver utföra arbetsuppgifter som en mindre kvalificerad kollega kan 

genomföra. Utmaning är därför en avgörande faktor för att motivera arbetsglädje (Biltmo 

& Petersson, 2019). Samtidigt som utmaningar är viktigt för arbetsglädjen är känslan av 

att kunna hantera sina arbetsuppgifter och att prestationen uppfyller eller överträffar egna 

personliga standarder viktig för de anställdas arbetsglädje (Thomas, 2009). Thomas 

(2009) menar att det därmed krävs en god balans mellan utmaning och känslan av att 

kunna hantera sina arbetsuppgifter för att skapa arbetsglädje.  

2.2.3 Prestationsmotivation 

Prestationsmotivation, achievement motivation, handlar om hur individen strävar mot mål 

som utvärderas i termer av standarder för spetskompetens (Guan, Jiang, Wang, Mo & 

Zhu, 2017). Prestationsmotivation beskrivs som viljan att göra bra ifrån sig jämfört med 

ett standardiserat mått av prestanda (Guan et al., 2017). Ur perspektivet av en self-

constructed model utvecklar individer både ett oberoende och ett beroende genom sina 

livserfarenheter. Ett oberoende med uppfattningen att ens “jag” är unikt och distinkt från 

andra och ett beroende med uppfattningen att ens “jag” är inbäddat i gruppmedlemskap 

och i relationer med andra. Dessa två aspekter i self-constructed model samspelar och 

fungerar som viktig vägledning för individens livsmål. Personer har dock unika 
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preferenser och egenskaper som spelar in och i sin tur kan leda till att självstyra 

målsättningar och utvärderingar av resultat. Det vill säga att individen styr sina vägval 

med individuella egenskaper (Guan et al., 2017). En individs individuella självsyn kan 

motivera hen att utveckla en så kallad SOAM, social-orientated achievement motivation, 

att definiera sin prestation baserad på förväntningar och standarder från den betydande 

omgivningen. IOAM, individual-orientated achievement motivation återspeglar ens 

oberoende självkonstruktion eftersom den representerar en dynamisk tendens i strävan 

mot att nå ett internt bestämt mål, på ett individuellt bestämt sätt. Den indirekta effekten 

av självrefererande karriärframgång visade sig vara starkare bland de anställda som hade 

en högre nivå av individorienterad prestationsmotivation. Medan den direkta effekten 

istället var starkare bland de anställda som hade en lägre nivå av individorienterad 

prestationsmotivation (Guan et al., 2017). Presentationsmotivation kan kopplas till inre 

motivation eftersom individen strävar mot inre mål.  

 

 IOAM och SOAM är två drivkrafter för individernas inlärningsbeteende och deras 

positiva inlärningsresultat. Thomas (2009) menar att individer måste ha möjligheten att 

åstadkomma något för att känna sig motiverad. IOAM och SOAM skapar 

arbetsmotivation eftersom det är två faktorer som påverkar individen i sitt utförande av 

arbetsuppgifter. IOAM och SOAM kan liknas med tillvägagångssätt för att nå ett specifikt 

mål. Guan et al., (2017) menar att IOAM och SOAM fungerar som viktiga moderatorer 

för relationerna mellan självreferenser och andra refererande karriärsframgångar och kan 

därmed vara två lämpliga begrepp att analysera när empiri är insamlad.  

2.2.4 Revisorsassistenters motivation till karriärutveckling 

Motivation i olika former kan ses som olika förklarande faktorer till att revisorsassistenter 

väljer att stanna i yrket och klättra i karriärstegen. Det finns flera olika anledningar till att 

revisorsassistenter dock väljer att lämna som kallas negativa motivationsfaktorer 

(Johansson, 2017). En anledning som är speciellt intressant är att rekryterare erbjuder 

assistenterna kvalificerade tjänster i andra branscher (Johansson, 2017). Gertsson et al., 

(2017) presenterar två typer av avhopp för revisorsassistenter. Den ena typen är 

assistenter som haft för avsikt att avlägga auktorisationsprov men som lockas av 

rekryterare till andra branscher och den andra typen är assistenter vars avsikt aldrig varit 
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att bli auktoriserad utan endast ser revisionsyrket som en erfarenhet längs med karriären, 

företrädesvis till yrken utanför revisionsbranschen. 

 

Peck (1987) menar att revisionsbyråns storlek kan påverka revisorsassistentens 

karriärutveckling. Större revisionsbyråer ställer högre krav på kunskap och kompetens 

(Peck, 1987). Enligt Chia (2003) är revisorsassistenters motivation och arbetsglädje 

beroende av revisionsbyråns storlek och respektive välstånd, utbildningsstruktur och 

rykte. Byråstorlek, utbildningsstruktur och rykte attraherar revisorsassistenter med olika 

motivationsbehov (Chia, 2003). Clabaugh et al., (2000) visar i sin studie att 

revisorsassistenter på mindre revisionsbyråer upplever en större arbetsglädje än 

revisorsassistenter på större byråer. Hiltebeitel och Leauby (2001) menar att 

revisorsassistenter tenderar att använda större revisionsbyråer som en erfarenhet och 

inkörsport i karriären vilket ökar personalomsättningen för de större byråerna. Chia 

(2003) visar på att större revisionsbyråer snarare tenderar att attrahera revisorsassistenter 

som motiveras av expertis, meningsskapande och materiella belöningar. Mindre 

revisionsbyråer attraherar istället de revisorsassistenter som motiveras av självständighet 

och en yrkesroll med hög grad av att kunna påverka sitt arbete (Chia, 2003). Det behöver 

dock nödvändigtvis inte vara revisionsbyråns storlek som påverkar utan även storleken 

på kontoret kan ha en inverkan (Chia, 2003). Chia (2003) gör i sin studie ett antagande 

om att revisorsassistenter på större revisionsbyråer bör i sin karriärutveckling ha större 

chans att klara auktorisationsprovet, vilket styrks av statistik som är baserad på andelen 

som blir godkända uppdelat på byråns storlek.  

 

I detta avsnitt har olika använda begrepp inom motivationsforskningen presenterats och 

diskuterats utifrån revisorsassistentens perspektiv och situation. I nästa avsnitt 

presenteras olika motivationsteorier och hur motivationsteorierna kan kopplas till 

revisorsassistentens motivation till karriärutveckling. Flera motivationsteorier anser att 

människan är en individ som söker efter det nya och okända (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Tre av dessa motivationsteorier är Maslows behovshierarki, Herzbergs tvåfaktorsteori 

och Vrooms förväntningsteori. I nästa steg av teorikapitlet följer motivationsteorierna 

som utgör basen för analysen av empirin. Den första motivationsteorin som presenteras 

är Maslows behovshierarki som ligger till grund för Herzbergs tvåfaktorsteori och 
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Vrooms förväntningsteori. Teorier inom motivation används i studien för att hjälpa till 

att förstå revisorsassistenters motivation. 

2.3 Maslows motivationsteori 

Maslows behovshierarki är en allmän motivationsteori som studerar människans 

motivation på individnivå. Abraham Maslow menar att människor har olika behov som 

kan placeras i hierarkisk ordning (Bärmark, 1985). Idén är att behoven på de lägre stegen 

måste vara tillfredsställda innan de högre stegen kommer att bli viktiga för individen och 

individen är motiverad att sträva efter att tillfredsställa behov högre upp i behovshierarkin 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Maslows behovshierarkin även känd som behovstrappan 

är uppdelad i fem olika nivåer, fem behov i hierarkisk ordning. Människor styrs av sina 

behov och när ett behov är tillfredsställt ersätts det av ett nytt behov (Bärmark, 1985). 

 

Maslows behovshierarki delar upp olika behov i fem olika steg enligt figur 2 (Jacobsen 

& Thorsvik, 2002). Längst ner i Maslows behovstrappa finns de fysiologiska behoven 

som karakteriseras av behov som exempelvis mat, törst, sömn, motion och värme 

(Bärmark, 1985; Jacobsen & Thorsvik, 2002). De fysiologiska behoven måste i viss mån 

tillgodoses för att en människa ska kunna överleva. När dessa behoven är tillgodosedda 

uppstår nya behov, behov av skydd och trygghet. Individen vill känna sig skyddad, fri 

från rädsla och strävar efter att nå säkerhet till exempel att vara utom fara från våld, vilda 

djur och extrema förhållanden så som temperatur men även efter trygghet som bostad och 

pengar. Högre upp i hierarkin på nivå nummer tre finns behoven av social gemenskap 

och kärlek. Människan vill känna närhet och tillhörighet. Individer som inte uppfyller 

dessa behov kan känna sig ensamma och utanför. Vidare aktualiseras behovet av att känna 

uppskattning och självrespekt som omfattar människans självkänsla, självförverkligande, 

kunnande och kompetens. Människor har behov av att känna sig respekterade av andra 

och vill ha möjlighet att utvecklas som människa. Sista nivån i Maslows behovshierarki 

är behovet om självförverkligande, i detta steg vill individen förverkliga sig själv 

(Bärmark, 1985; Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Behoven längst ner i behovstrappan försvinner inte när de har tillgodosetts men upplevs 

däremot inte lika starka och påtagliga utan finns kvar i bakgrunden hela tiden utan att 

göra oväsen. De olika behovens innebörd i trappan kan variera från individ till individ 
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och även graden av tillfredsställelse kan variera. Maslows motivationsteori har använts i 

arbetslivet för att finna skäl till varför människor arbetar för att uppnå andra mål än bara 

de ekonomiska målen. Arbetet kan skapa unika möjligheter till behovstillfredsställelse 

genom dess sysselsättning (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

 

Figur 2. Maslows behovstrappa (Baserad på Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Maslows behovshierarki är en av de tre motivationsteorierna i denna studie som 

appliceras för att förstå revisorsassistenters motivationsfaktorer i mindre revisionsbyråer. 

Maslows motivationsteori används i analysen av empirin för att förstå varför specifika 

motivationsfaktorer anses vara viktiga för individerna. Genom att använda Maslows 

behovshierarki kan motivationsfaktorer delas in i behovstrappan och på så sätt få en större 

förståelse för motivationsfaktorerna. 

2.3.1 Kritik mot Maslows behovshierarki 

Maslow behovshierarki har fått en del kritik genom åren och har inte fått så stort stöd i 

vetenskapen. Kritikerna anser att det är en teori som är svår att testa eftersom det endast 

finns ett fåtal studier som stödjer teorin. Teorin var inte skapad med tanke på arbetslivet 

utan hade sin grund inom klinisk psykologi där Maslows erfarenheter fanns. 

Behovshierarkin har fått kritik för att det inte finns bevis för de fem olika nivåerna av 

behov. Vilket gör det svårt att lita på dess innehåll och om de verkligen är hierarkiskt 

ordnade (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Det finns dock de kritiker som menar att det finns 
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stöd för att urskilja skillnader mellan högre och lägre behov. Lägre behov hamnar i 

bakgrunden och upphör att vara motiverande när de uppfyllts medan de högre behoven 

kan öka motivationen hos individen (Abrahamsson och Andersen, 2005). 

2.4 Herzbergs tvåfaktorsteori 

Frederick Herzberg grundade tvåfaktorsteorin inom motivationsteori (Kaufmann & 

Kaufmann, 2016). Herzbergs tvåfaktorsteori har stora likheter med Maslows 

behovshierarki då de grundar sig i samma idé om att man först strävar efter 

tillfredsställelse i de lägre behoven, enligt Herzbergs teori så kallade hygienfaktorer, och 

sedan strävar efter att tillgodose högre behov, så kallade motivationsfaktorer enligt 

Herzbergs teori (Blomberg, 2019). Teorin utvecklades genom en intervjustudie med 

tvåhundra ingenjörer och revisorer. Det visade sig genom studien att det finns 

arbetsrelaterade faktorer som skapade vantrivsel och faktorer som skapade trivsel. Dessa 

faktorer kom att kallas hygienfaktorer respektive motivationsfaktorer (Kaufmann & 

Kaufmann, 2016). Hygienfaktorer består bland annat av administration, lön, 

arbetsförhållanden och dåliga relationer till arbetskollegor medan motivationsfaktorer 

består av exempelvis framgång, ansvar, utmaningar och att avancera (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Hygienfaktorer respektive motivationsfaktorer 

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

Administration Framgång 

Lön Ansvar 

Arbetsförhållanden Utmaningar 

Dåliga relationer Avancera 

(Baserad på Kaufmann & Kaufmann, 2016). 

 

Bolman & Deal (2005) förklarar att Herzberg utgick från en studie där han lät anställda 

skildra sina erfarenheter från arbetslivet. Tvåfaktorsteorin kategoriseras som 

innehållsmotiverande och karaktäriseras av att fokusera på fundamentala mänskliga 

behov. Positiva skildringar av jobberfarenheter i Herzbergs studie handlade om 

situationer när de anställda exempelvis lyckats med något, fått ta ansvar, fått mer 

avancerade arbetsuppgifter eller tagit kliv i karriären. Dessa faktorer är enligt Herzberg 

motivationsfaktorer. Negativa skildringar karaktäriserades i sin tur av tillfällen då de 
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anställda exempelvis hanterat administration, lön samt arbetsförhållanden. Dessa faktorer 

valde Herzberg att kalla hygienfaktorer. Därmed skapades tvåfaktorteorin som består av 

de två faktorerna som är oberoende av varandra, hygienfaktorer och motivationsfaktorer. 

Om hygienfaktorer saknas skapas det vantrivsel, men inte trivsel om de finns medan 

motivationsfaktorerna skapar trivsel, men inte vantrivsel om de saknas. Båda faktorerna 

bör uppfyllas för att en individ ska känna sig tillfredsställd (Kaufmann & Kaufmann, 

2016). Både hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna möter individens behov, men 

motivationsfaktorerna bidrar främst till arbetsglädje. Hygienfaktorerna förhindrar istället 

svaga arbetsprestationer och otillfredsställelse (Wolvén, 2000).  

 

I denna studie undersöks vilka motivationsfaktorer som påverkar revisorsassistenten till 

karriärutveckling på mindre revisionsbyråer. Herzbergs teori används för att få förståelse 

för och förklara vilka motivationsfaktorerna är.  

2.4.1 Hygienfaktorer 

Hygienfaktorer förknippas med miljön som individen arbetar i, själva arbetet eller 

jobbsammansättningen, det vill säga grundförhållanden som måste uppfyllas för att 

undvika vantrivsel (Kaufmann & Kaufmann, 2016). Hygienfaktorerna förklarar att 

anställda kan vara missnöjda med sitt arbete kopplat till arbetsmiljön och strukturen på 

arbetsplatsen (Wolvén, 2000). Faktorer till att inte trivas på arbetsplatsen är kopplade till 

administration, policys, kvaliteten på handledning, arbetsvillkor, grundlön, status och 

relationer mellan de anställda (Kaufmann & Kaufmann, 2016). I teorin redogör Herzberg 

för hur låg lön gör individen missnöjd men att en högre lön inte nödvändigtvis leder till 

motivation och tillfredsställelse. En hygienfaktor innebär inte en mer motiverad individ 

utan förhindrar endast vantrivsel (Kaufmann & Kaufmann, 2016). Hygienfaktorerna kan 

därmed aldrig motivera en anställd men om inte hygienfaktorerna tillgodoses upplevs de 

anställda istället inte trivas med sitt arbete. Motivationen kan öka först när 

hygienfaktorerna är tillgodosedda (Wolvén, 2000). Enligt Eriksson-Zetterquist, Müllern 

och Styhre (2011) är faktorer som verkar i människors omgivning hygienfaktorer och de 

anses befinna sig utanför den anställdas kontroll.  
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2.4.2 Motivationsfaktorer  

Motivationsfaktorer är omständigheter och förhållanden kopplade till ett jobb som har 

direkt relevans för motivation och är de yttre faktorerna som ökar engagemanget och 

motiverar individer. Motivationsfaktorer är därmed kopplad till den yttre motivationen. 

Prestationer, avancemang, erkännande, ansvar, bekräftelse, karriärutveckling och 

personlig utveckling är exempel på faktorer som Herzberg kallar för motivationsfaktorer 

(Eriksson-Zetterquist et al., 2011). Motivationsfaktorer är kopplade till hur en individ 

presterar. Om motivation och tillfredsställelse ska uppnås görs det genom 

motivationsfaktorerna som skapar inre belöningar (Wolvén, 2000). Exempelvis kan 

motivation skapas genom att utföra specifika arbetsuppgifter eller att individen får ta eget 

ansvar för något (Wolvén, 2000).  

2.4.3 Kritik mot Herzberg tvåfaktorsteori 

Det kan riktas viss kritik mot Herzbergs tvåfaktorsteori enligt Eriksson-Zetterquist et al., 

(2011). Eriksson-Zetterquist et al., (2011) menar att det kan vara problematiskt att åtskilja 

de två definierade faktorerna hygien och motivation. I den riktade kritiken menar 

författarna också att alla människor är olika vilket kan innebära att människor har olika 

reaktioner på olika faktorer. Abrahamsson och Andersen (2005) riktar kritik även till 

individers olikheter och menar att teorin inte tar hänsyn till eventuella individuella 

skillnader. Ytterligare kritik är att teorin inte är universell eftersom motivationsfaktorer 

och hygienfaktorer kan skilja sig från land till land. Lågkonjunktur och högkonjunktur i 

länder är exempelvis faktorer som spelar in. Pengar blir en mer central faktor i 

lågkonjunkturländer och blir därmed en form av motiverande faktor i strävan mot en 

högre lön (Wolvén, 2000). Abrahamsson & Andersen (2005) påtalar även att faktorn lön 

har debatterats, i form om det är en hygienfaktor eller motivationsfaktor. Herzberg 

nämner inte heller i sin studie om det finns någon skillnad mellan män och kvinnor. 

Brooks (2003) menar att trots kritik genom åren så kan inte teorin förkastas utan 

uppmärksamheten bör snarare verka till dess fördel.  

2.5 Vrooms förväntningsteori  

Förväntningsteorin är en processteori inom motivation som är grundad av Vroom 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Teorin fokuserar på flera faktorer och accepterar inte bara 

de grundläggande behoven som motiverar individen. Processteorier undersöker den 
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kognitiva processen som har inverkan på ett beteende (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Eriksson-Zetterquist et al., (2011) menar att Vroom ansåg att sannolikheten för en persons 

arbetsinsats ska leda till ett bättre resultat är kopplat till vad individen förväntar sig att 

utfallet ska bli. Författarna menar även att teorin grundar sig i att människor föredrar vissa 

resultat eller mål mer än andra. Förväntningsteorin har sin utgångspunkt i vad varje 

individ förväntar sig i förhållande till den insatsen som krävs för att nå belöning, det vill 

säga att motivation har en tydlig länk mellan prestation och belöning. Vroom påstod att 

det är mer troligt att en bra prestation utförs om individen vet att det väntar en belöning.  

 

Förväntningsteorin har flera nyckelbegrepp som definieras i termer av sannolikheter. 

Första nyckelbegreppet är expectancy, en förväntan som handlar om sannolikheten att 

arbetsinsatser kommer följas upp av uppnådda arbetsresultat. Andra begreppet är 

instrumentality. Instrumentalitet handlar om att en invid måste kunna se en tydlig 

koppling mellan att ett precist resultat leder till önskad belöning. Tredje begreppet är 

valence som är ett mått som beskriver hur stark personens önskan är. Värdesättningen av 

individers mål eller resultat beskrivs genom valens (Eriksson-Zetterquist et al., 2011). 

Grunden till förväntansteori är att de tre centrala begreppen har ett multiplikativt 

förhållande till varandra. Enligt Brooks (2003) är Vrooms förväntningsteori mest lämpad 

i kulturer och miljöer där den enskilda individen har möjlighet att påverka sin miljö och 

omgivning. Vrooms förväntningsteori kan med fördel appliceras för att finna vad som 

motiverar revisorsassistenter på mindre byråer och vad som får individen att sträva mot 

uppsatta mål.  På mindre revisionsbyråer anses individen ha möjlighet att påverka sin 

miljö och sina arbetsuppgifter och därmed är Vrooms förväntningsteori tillämpbar i denna 

studie. 

2.5.1 Kritik mot Vrooms förväntningsteori 

Kritik som har riktats mot förväntansteorin är huvudsakligen teorins fokus på huruvida 

individer strävar efter att nå maximal tillfredsställelse. Eriksson-Zetterquist et al., (2011) 

anser att individers fokus för att nå maximal tillfredsställelse genom uppsatta mål och 

värderingar inte inkluderar hur vägen dit ser ut. Kritik har även riktats mot teorin då den 

inte anses innefatta processen för att nå maximal tillfredsställelse, modellen som Vroom 

presenterar tar inte upp de olika stegen som krävs av individen för att nå ett mål. Således 

utelämnar teorin motivationsfaktorer för andra saker än att maximera individens 
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tillfredsställelse. Därav har vi valt att komplettera förväntansteorin med Herzbergs 

tvåfaktorsteori som fokuserar på ytterligare motivationsfaktorer men även 

hygienfaktorer. Det uppstår även problematik i förväntansteorin då det inte finns något 

som stödjer det multiplikativa förhållandet som Vroom påstår finnas mellan förväntan, 

instrumentalitet och valens (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

2.6 Utgångspunkt i teorin 

Syftet med denna studie är att bidra till förståelsen för karriärutvecklingen samt vilka 

motivationsfaktorer som påverkar revisorsassistenter till karriärutveckling på mindre 

revisionsbyråer. För att underlätta arbetet har en konceptuell modell utvecklats enligt 

figur 3. Figuren förklarar inre motivation genom arbetsglädje och prestationsmotivation 

samt yttre motivation genom hygienfaktorer, motivationsfaktorer, arbetsglädje och 

arbetsmotivation som i sin tur leder fram till karriärutveckling. 

  

Motivation är en betydande faktor som påverkar och formar hur karriären och dess 

utveckling kan se ut för en revisorsassistent. Individens beslut och val grundar sig utifrån 

individens specifika behov som skapar trygghet och motivation (Armstrong, 2017). I 

denna studie tillämpas begreppen inre och yttre motivation, karriärutveckling, karriärsteg, 

up-or-out, motivation genom arbetsmotivation, arbetsglädje och prestationsmotivation 

(se tabell 2). Karriärutveckling, karriärsteg och up-or-out används för att kunna besvara 

den del av frågeställningen för denna studie som berör hur revisorsassistenten upplever 

möjligheterna till karriärutveckling i mindre revisionsbyråer. Karriärutveckling antas 

vara individuellt och varierar från individ till individ (Baruch, 2004) och därför behövs 

karriärutveckling definieras, appliceras och analyseras för att förstå den enskilde 

informantens upplevelse av karriärutveckling. Genom att använda karriärsteg och up-or-

out med den hierarkiska strukturen kan individens karriärutveckling förstås bättre. 

  

För att kunna besvara den andra delen av frågeställningen i denna studie om vilka 

faktorerna är som motiverar individen att avancera i karriären på en mindre revisionsbyrå 

analyseras empirin som berör motivation utifrån begrepp inom motivation. Motivation är 

ett stort komplext begrepp som behöver brytas ner och delas upp i fler begrepp för att 

skapa en större förståelse för motivationsfaktorer. Motivation delas därför upp i 

arbetsmotivation, arbetsglädje och prestationsmotivation. Genom att bryta ner motivation 
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till tre olika mindre begrepp kan en större förståelse skapas för hur revisorsassistenten 

motiveras till karriärutveckling. Olika begrepp inom motivation tillåter även att 

motivation därmed kan studeras utifrån olika områden inom motivation.  

  

Teorierna om motivation är många men i denna studie har tre motivationsteorier valts ut. 

Den första motivationsteorin som använts är Maslows behovshierarki som är en allmän 

motivationsteori. Maslows behovshierarki möjliggör förståelse för hur individer styrs av 

sina behov och när ett behov är tillfredsställt ersätts det av ett nytt behov. Teorin 

möjliggör även förståelsen för vilka behov som måste vara uppfyllda för att individen 

vidare ska bli motiverad. Viktigt att ha i åtanke är hur de olika behovens innebörd i 

trappan kan variera från individ till individ och att även graden av tillfredsställelse kan 

variera. Maslows motivationsteori har använts i arbetslivet för att finna skäl till varför 

människor arbetar för att uppnå andra mål än bara de ekonomiska målen (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002). Med hjälp av behovstrappan kan olika motivationsfaktorer kopplas till 

behovstrappan och på så sätt skapas en större förståelse för dessa faktorer. Exempelvis 

kan att få mer ansvar och att avancera i karriären relateras till det högsta trappsteget, 

självförverkligande, genom att man som individ har lyckats uppfylla sitt uppsatta mål. 

Motivationsfaktorn som status kan istället relateras till trappsteget om uppskattning och 

självrespekt, individen strävar efter att bli uppskattad och känna sig behövd.  

 

Den andra teorin som appliceras i denna studie är Herzbergs tvåfaktorsteori. Teorin 

kommer att appliceras för att bidra till förståelse för vilka hygien- och motivationsfaktorer 

det är som får revisorsassistenterna att göra karriärutveckling i en mindre revisionsbyrå. 

Herzbergs teori grundar sig i samma idé som Maslows behovshierarki men modellen 

delar istället upp motivation som hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Blomberg, 

2019). Uppdelningen av faktorerna fångar botten och toppen av Maslows behovstrappa 

samtidigt som den ger ytterligare förståelse för faktorerna. I denna studie används 

hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna för att skapa förståelse för vad som 

motiverar individen till karriärutveckling.  

  

Den tredje teorin som används som utgångspunkt i denna studie är Vrooms 

förväntningsteori. Vrooms förväntningsteori är som tidigare nämnt bäst lämpad i miljöer 

där den enskilda individen har möjlighet att påverka sin miljö och omgivning vilket ses 
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som en fördel i denna studie då revisorsassistentens roll på en mindre byrå kan ses som 

mer flexibel än på större byråer och att möjligheten att påverka sin miljö och omgivning 

finns. Individer som motiveras av självständighet och en hög grad av att kunna påverka 

sitt arbete tenderar att söka sig till revisionsbyråer av mindre storlek (Chia, 2003).  

 

De tre begreppen expectancy, instrumentality och valence används i analysen för att se 

huruvida de tre nyckelbegreppen är funna och applicerbara i revisorsassistentens 

karriärutveckling. Dessa begrepp möjliggör ytterligare förståelse för faktorer som 

påverkar intervjupersonerna i deras karriärval. Vi har även valt att addera ytterligare två 

aspekter i vår studie SOAM, social-orientated achievement motivation, att definiera sin 

prestation baserad på förväntningar och standarder från den betydande omgivningen och 

IOAM, individual-orientated achievement motivation, hur motivation återspeglar ens 

oberoende självkonstruktion och strävan mot att nå ett internt bestämt mål, på ett 

individuellt bestämt sätt (Guan et al., 2017). Dessa två drivkrafter används för 

individernas inlärningsbeteende och dess positiva inlärningsresultat. Drivkrafterna 

studeras och appliceras eftersom de fungerar som viktiga moderatorer för relationerna 

mellan självreferenser och andra refererande karriärframgångar (Guan et al., 2017). 

Huruvida den indirekta effekten och direkta effekten påverkar självrefererande 

karriärframgång samt individorienterad prestationsmotivation (Guan et al., 2017). 

Exempelvis hur en individ ser på att klättra i karriären, någon strävar mot auktorisation 

med en personligt uppsatt plan för att nå målet så fort som möjligt. Medan en annan 

individ strävar efter att bilda familj och möjligen någon gång i framtiden bli auktoriserad.  

  

De tre utvalda teorierna är återkommande inom tidigare forskning om motivation och 

därmed kan de med fördel även kopplas till denna studie om motivation. Att 

sammanlänka de tre motivationsteorierna bidrar till en större förståelse utifrån ett större 

perspektiv än om endast en teori använts. Genom att applicera tre olika teorier kan 

perspektivet breddas och studien riktar inte in sig på endast en del av motivation. 

  

För att samla in data har intervjufrågor tagits fram med den konceptuella modellen i 

åtanke där motivationsfaktorerna i kombination med motivationsteorierna har använts för 

att skapa en intervjuguide (se bilaga 1). Den konceptuella modellen är kopplad och 

relaterar till intervjuguiden i form av teman som återfinns i modellen. Frågorna är skapade 
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för att i sin tur försöka fångar de begrepp som finns synliga i den konceptuella modellen. 

Intervjuguiden är utformad för att möjliggöra frågor för att fånga revisorsassistentens 

känslor och upplevelser kring möjligheterna till karriärutveckling i en mindre 

revisionsbyrå och vilka motivationsfaktorerna är för att avancera i karriären. Den 

utvecklade modellen kommer att användas som ett ramverk i studien för att förstå och 

försöka förklara förhållandet mellan motivationsfaktorerna (se tabell 2), hur dessa 

påverkar hur revisorsassistenten upplever möjligheterna till karriärutveckling i en mindre 

revisionsbyrå och vilka faktorer som motiverar att avancera i karriären. 

 

Tabell 2. Kategorisering av motivation 

Inre motivation Yttre motivation 

Arbetsglädje (uppfylla 

förväntningar/behov) 

Hygienfaktorer (arbetsmiljö, grundlön, 

arbetsvillkor, relationer) 

Prestationsmotivation (strävan mot mål) Motivationsfaktorer (prestationer, ansvar, 

avancemang, erkännande) 

 Arbetsmotivation (arbeta mot uppsatta 

mål) 

 Arbetsglädje (tillfredsställelsegrad) 

(Baserad på Armstrong, 2017). 

 

Den konceptuella modellen delas först in i inre och yttre motivationsfaktorer i enlighet 

med studien av Armstrong (2017). Därefter delas inre motivation in i arbetsglädje då 

Armstrong (2017) menar att arbetsglädje ökar genom arbetsrelaterade faktorer som 

uppmuntrar tillväxt och utveckling och därmed är kopplat till den inre motivationen.  

Yttre motivation delas upp i motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Inom 

motivationsfaktorer återfinns även arbetsmotivation och prestationsmotivation, då 

arbetsmotivation likt motivationsfaktorer är ett beteende där den anställde sätts igång 

genom yttre motivationsfaktorer och blir mer motiverade i arbetet (Leonard et al., 1999). 

Prestationsmotivation kan kopplas till motivationsfaktorer eftersom 

prestationsmotivation handlar om hur den anställde strävar mot mål vilket kräver att den 

anställde är motiverad och inte bara strävar efter trivsel (Guan et al., 2017). Genom dessa 

nämnda begrepp leder revisorsassistenten fram till karriärutveckling, eftersom 

karriärutveckling inte kan uppnås utan att revisorsassistenten är motiverad. 
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Figur 3. Konceptuell modell av inre och yttre motivationsfaktorer som bidrar till 

karriärutveckling (Baserad på Armstrong, 2017). 
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3. Metod  

I följande kapitel presenteras forskningsmetoden som har används vid studien samt 

undersökningens upplägg och undersökningsobjekt. Undersökningen består av en 

kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer där tematisk analys använts för 

att analysera empirin. Slutligen diskuteras även undersökningens trovärdighet och etiska 

beaktanden.  

3.1 Forskningsfilosofi/paradigm 

Studiens syfte är att bidra till förståelsen för karriärutveckling samt vilka 

motivationsfaktorer som påverkar revisorsassistenten till karriärutveckling på mindre 

revisionsbyråer. I valet av en kvalitativ eller kvantitativ infallsvinkel kan den 

vetenskapliga miljö som forskaren verkar inom ge viss vägledning (Denscombe, 2018). 

Denscombe (2018) menar att forskare i stora drag talar om två olika forskningsparadigm: 

det positivistiska paradigmet och det interpretivistiska paradigmet. Ett antagande är att 

positivistiska paradigmet förknippas med en kvantitativ forskningsansats och att det 

interpretivistiska paradigmet förknippas med en kvalitativ forskningsansats. Det 

positivistiska paradigmet antar möjligheten av ett objektivt, opartiskt betraktelsesätt där 

fokus är fakta och siffror (Denscombe, 2018). Det interpretivistiska paradigmet 

(Denscombe, 2018), eller hermeneutisk forskningsfilosofi (Lind, 2017), utgår från en mer 

subjektiv forskningsfilosofi som förutsätter datainsamling som tolkas och därefter dras 

slutsatser med avseende på studiens syfte. I denna studie är den forskningsfilosofiska 

utgångspunkten det interpretivistiska paradigmet då tolkningen i denna studie är mer 

subjektiv och fokuserar på att tolka insamlade data.  

 

För att bidra till förståelsen för karriärutvecklingen samt vilka motivationsfaktorer som 

påverkar revisorsassistenten till karriärutveckling på mindre revisionsbyråer krävs att en 

tolkning görs av den insamlade empirin för att kunna förstå informantens perspektiv; 

känslor, tankar och attityder. Att göra tolkningar av informanternas känslor ger studien 

ett djup. Exempelvis beskrev en av våra informanter sin karriär som ”färdig” och att han 

har börjat ”trappa ner”, men genom att tolka hans svar och vidare ställa följdfrågor fick 

vi fram att han fortfarande vill utvecklas och ta ansvar i byrån det vill säga en form av 
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utveckling. Tolkningsmomentet kan alltså få stor betydelse för vilka resultat och 

slutsatser som framkommer i en studie. 

3.2 Vetenskaplig ansats 

Utifrån syftet har en kvalitativ forskningsansats valts. En kvalitativ forskning 

karaktäriseras av att den i princip kan ge en detaljerad och nyanserad beskrivning av det 

studerade fenomenet (Lind, 2017). Genom en mer detaljerad och nyanserad beskrivning 

kan förståelsen för fenomenet, i vår studie karriärutveckling samt vilka 

motivationsfaktorer som påverkar revisorsassistenten till karriärutveckling på mindre 

revisionsbyråer, utvecklas på ett djupare plan. Kvalitativ forskning förknippas med 

småskaliga studier och datamaterialet är ofta detaljerat och rikhaltigt (Denscombe, 2018). 

Tidigare studier inom motivation har framförallt varit kvantitativa vilket inte skapar 

djupet som en kvalitativ studie kan fångar. Att utföra en kvalitativ studie motiverar vi 

utifrån att finna ett nytt perspektiv på fenomenet motivation. Istället för att skrapa på ytan 

vill vi genom vår kvalitativa analys finna insikter som är baserade på informanternas egna 

erfarenheter och känslor.   

 

Tre olika vetenskapliga ansatser förekommer inom vetenskaplig forskning: induktion, 

deduktion och abduktion (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2017). Genom en induktiv 

vetenskaplig ansats utgår forskaren från det empiriska materialet utan teoretisk 

förförståelse (Alvehus, 2013). En induktiv ansats börjar i observationer och resultat för 

att sedan landa i teori (Bryman & Bell, 2017). Den deduktiva vetenskapliga ansatsen 

grundas tvärtom i teorin med exempelvis hypotesprövning som utvecklas genom 

observationer och resultat (Alvehus, 2013; Bryman & Bell, 2017). En abduktiv 

vetenskaplig ansats innebär en variation eller kombination av induktiv och deduktiv 

reflektion (Alvehus, 2013). Abduktivt tänkande innebär att forskarna utgår ifrån ett 

problem och en viss förståelse, som sedan genom observationer och resultat ska förklaras, 

och samtidigt är öppna för empiriska företeelser som inte kan förklaras genom studiens 

angivna teoretiska referensram (Bryman & Bell, 2017). 

 

I denna studie tillämpas en abduktiv vetenskaplig ansats, som blir lämplig när varken ren 

deduktion eller ren induktion eftertraktas. Alvehus (2013) beskriver att i kvalitativ 

forskning är en deduktiv vetenskaplig ansats komplicerad med anledning av 
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tolkningsprocessen. Alvehus (2013) menar även att en induktiv vetenskaplig ansats är 

svår att göra då i de allra flesta fall finns en viss förförståelse föreligger. Denna studie 

utgår från viss teori genom den teoretiska referensramen, vilket innebär att viss 

förförståelse finns. Studien bildar däremot inte några hypoteser och genom observationer 

och resultat är nya empiriska företeelser välkomna, varför en abduktiv ansats är lämplig 

i denna studie.  

3.3 Forskningsstrategi 

Forskningsstrategi, eller handlingsplan, är utformad för att forskaren ska kunna nå sitt 

specifika mål (Denscombe, 2018). Forskningsstrategin utformas genom en tydlig 

forskningslogik och idé, en forskningsdesign att följa samt ett distinkt forskningsproblem 

(Denscombe, 2018). En forskningsstrategi är varken rätt eller fel, utan bedöms som mer 

eller mindre lämplig utifrån hur den används i förhållande till forskningens syfte. För att 

kunna besvara studiens syfte har forskningsstrategin fenomenologi till viss del tillämpats. 

Fenomenologi är lämplig vid beskrivning av grunddragen i personliga erfarenheter och 

för att forskaren ska kunna förstå något genom någon annans ögon (Denscombe, 2018). 

Fenomenologi är ett alternativ till positivism och förknippas med subjektivitet, 

beskrivning, tolkning och medverkan. Fenomenologisk forskning har generellt sett fokus 

på informanters uppfattningar eller åsikter, känslor och emotioner samt attityder och 

övertygelser då fenomenologin utgår från att detta är olika från individ till individ 

(Denscombe, 2018). Fenomenologi används ofta inom kvalitativ humanistisk forskning 

och är ett tillvägagångssätt där informantens uppfattningar och personliga erfarenheter är 

i fokus (Denscombe, 2018). I denna studie är en fenomenologisk forskning lämplig då 

syftet är att bidra till förståelsen för karriärutveckling samt motivationsfaktorer som 

påverkar revisorsassistenten till karriärutveckling på mindre byråer, vilket kan variera 

från individ till individ. Motivationsfaktorer för individen har att göra med uppfattningar, 

åsikter, känslor och attityder som är ytterligare en anledning till att fenomenologisk 

forskning är lämpligt i denna studie. 

3.4 Litteratursökning 

För att samla in relevant och tillförlitlig litteratur har litteratursökningen främst riktat 

fokus till vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklar som ingår i denna uppsats 

återfinns främst i databaser genom Högskolan i Kristianstad. I första hand har artiklar 
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valts ut med hänsyn till relevansen i förhållande till det undersökta ämnet. Artiklarnas 

publiceringsdatum har även beaktats i viss grad. Främst har senare och mer aktuella 

forskningsresultat valts ut, men även äldre artiklar har tagits med om artikeln 

återkommande refererats till. Artiklar har sökts genom två olika tillvägagångssätt. Det 

första tillvägagångssättet var att söka artiklar på dataportaler genom relevanta sökord. 

Dataportaler som använts är exempelvis Google Scholar eller Summon. Sökord som 

använts har bland annat varit up-or-out, career-steps, career development, 

careermotivation, workmotivation, motivation i kombination med audit firms, 

achievement motivation, audit assistance. Det andra tillvägagångssättet var att söka efter 

artiklar i referenslistan på relevanta examensarbeten och artiklar. 

 

3.5 Metodval  

I studien har en kvalitativ metod tillämpats för att undersöka revisorsassistenters tankar 

om karriärutveckling och motivationsfaktorerna på mindre revisionsbyråer. Kvalitativ 

forskning har fokus på att frambringa en djupare förståelse i det man avser att undersöka 

(Jacobsen, 2017). En fördel med kvalitativa studier är den närhet som kan fås till 

informanten. Närheten möjliggör också en anpassning av språket som passar 

informanten. Kvalitativ metod är lämpligt när undersökningen syftar till att utforska och 

samla in information om mer komplexa och subtila fenomen (Denscombe, 2018), som att 

undersöka synen på och upplevelser av karriärutveckling och motivationsfaktorer hos 

individer. Karriärutveckling och motivationsfaktorer är att betrakta som komplexa och 

subtila fenomen då det inte finns ett givet svar för samtliga personer, utan varierar från 

individ till individ. Kvalitativ metod är även lämpligt om studien syftar till att få en insikt 

i de intervjuades uppfattningar, känslor, erfarenheter och reflektioner (Denscombe, 

2018). För att kunna undersöka revisorsassistenters karriärutveckling samt 

motivationsfaktorer har intervjuer valts som tillvägagångssätt. 

 

I denna studie uteslöts kvantitativ metod, eftersom kvalitativa data möjliggör en djupare 

beskrivning av det fenomen som valts att undersökas (Lind, 2017). Kvalitativ forskning 

möjliggör även alternativa förklaringar genom forskarens tolkningsförmåga, en tolerans 

för tvetydigheter och motsägelser i det empiriska materialet och ett mer rikhaltigt och 

detaljerat empiriskt material (Denscombe, 2018). 
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3.6 Undersökningsdesign 

Studien utförs i form av kvalitativ metod genom intervjuer. Antalet intervjuer som utförts 

var nio stycken, tills att en mättnadsgrad uppfylldes. Mättnadsgraden yttrade sig genom 

att tillkommande intervjupersoner inte gav några nya insikter utan svarade i linje med 

tidigare individer. Intervjuer genomfördes mellan den 30 april och den 7 maj 2020. 

Alvehus (2013) beskriver intervjuer som en oundviklig metod vid undersökning av 

människors känslor och tankesätt. Intervjuer som datainsamlingsmetod är ett lämpligt 

tillvägagångssätt då samspelet med den intervjuade ökar möjligheten att ställa frågor om 

känslor, upplevelser och erfarenheter (Alvehus, 2013). Intervjuerna kräver en öppenhet 

eftersom den intervjuade är den som ska styra vilken information som ges och bör kunna 

uttala sig fritt. Därtill kommer studien få relevant information och passande förståelse 

kring studien. Risken för att den intervjuade inte ska förstå frågan kan minimeras genom 

valet av intervjuer på så sätt att förtydligande kan ges vid behov (Alvehus, 2013). 

 

En nackdel med intervjuer som metod är att det är tidskrävande i jämförelse med andra 

metoder, som exempelvis frågeformulär. Intervjuer kan även vara kostsamma genom 

resor om intervjuerna utförs geografiskt utspritt (Denscombe, 2018). Denscombe (2018) 

påpekar även att intervjuareffekten, som innebär att människor anpassar svaren och svarar 

olika under intervjun beroende på hur de uppfattar den som intervjuar, kan vara en 

nackdel att beakta vid användandet av intervjuer. Väl medvetna om risken för 

intervjuareffekten har intervjuer använts i denna studie för att få fram djupgående och 

detaljerade data. Intervjuareffekten har försökt minimeras genom att inte ge 

informanterna ledtrådar om önskade svar på frågorna samt genom användandet av en på 

förhand utformad intervjuguide. 

3.6.1 Intervjuns tillvägagångssätt  

Det finns enligt Denscombe (2018) tre olika typer av intervjuer, strukturerade, 

ostrukturerade och semistrukturerade. Vid strukturerade intervjuer har forskaren stor 

kontroll över både frågorna och svarens utformning. Vid strukturerade intervjuer är 

tillvägagångssättet mer likt ett frågeformulär/enkät som dock besvaras i ansikte mot 

ansikte då samtliga respondenter får identiska frågor. Vid ostrukturerade intervjuer 

ingriper forskaren så lite som möjligt i samtalet genom att forskaren först introducerar 
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ämnet/teman varefter respondenten pratar fritt om sina tankegångar kring ämnet 

(Denscombe, 2018).  

 

I denna studie används semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär 

att forskaren utgår ifrån en intervjuguide som innehåller frågor och ämnen som riktas till 

alla intervjuade och ska besvaras under intervjuns gång (Denscombe, 2018). En 

semistrukturerad intervju möjliggör att respondenten kan utveckla idéer och prata mer 

öppet och fritt kring ämnet, men forskaren har samtidigt utrymme att styra intervjun åt 

rätt håll (Denscombe, 2018). 

 

Intervjuerna som utförts är fyra personliga intervjuer genom ett möte mellan en forskare 

och en informant (Denscombe, 2018) samt fem internetbaserade intervjuer genom mail, 

för urval se 3.7. En fördel med personliga intervjuer är att det är relativt enkelt att finna 

en passande tid för intervjun. Bearbetningen av intervjun blir även mindre komplicerad 

då samtalet endast inkluderar en deltagare, en person pratar i taget och det blir inga 

svårigheter med att känna igen rösterna (Denscombe, 2018). De personliga intervjuerna 

har genomförts på informantens arbetsplats, vilket skapar en tryggare miljö för 

informanten (Denscombe, 2018). Intervjuerna varade cirka 30 minuter. 

 

Till följd av Covid-19 virus och restriktioner om karantän och arbete hemifrån samt 

tidsbrist från informanternas sida har personliga intervjuer varit svårt att få till. Därför har 

internetbaserade intervjuer som alternativ även utförts. Internetbaserade intervjuer utförs 

inte ansikte mot ansikte till skillnad från personliga intervjuer, utan genomförs via datorn 

(Denscombe, 2018). Nackdelen med internetbaserade intervjuer är att närheten till 

informanten genom direkt visuell kontakt går förlorad och att det kan bli svårare att 

verifiera informationen (Denscombe, 2018). En annan nackdel vid internetbaserade 

intervjuer är att forskaren kan gå miste om möjligheten att ställa följdfrågor och 

vidareutveckla ett intressant svar (Bryman & Bell, 2017). Det fanns dock möjlighet att 

ställa följdfrågor i de internetbaserade intervjuerna som vi utförde, en del förtydligande 

skapades genom kontakt via mail. En fördel med internetbaserade intervjuer är att 

intervjuareffekten minskar eftersom intervjuarens personliga egenskaper inte uppfattas 

lika lätt av den intervjuade (Bryman & Bell, 2017). Personliga intervjuer bidrar till en 

högre kostnad i form av tid att ta sig till platsen för besöksintervjun, medan 
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internetbaserade intervjuer är ett bra alternativ vid tidsbrist eller lång resväg (Bryman & 

Bell, 2017). En annan fördel med digitala intervjuer över mail är att frågorna besvaras i 

skriftlig form och materialet därmed inte behöver transkriberas, vilket innebär att 

transkriberingsfel inte kan uppstå (Denscombe, 2018; Bryman & Bell, 2018).  

 

De internetbaserade intervjuerna har i denna studie utförts genom frågor över mail. 

Internetbaserade intervjuer kan genomföras genom andra digitala plattformar som 

exempelvis Skype eller Zoom vilket gör intervjuerna mer personliga än via mail. Däremot 

är mail ett bra alternativ för att fånga informanter som annars inte kunnat ställa upp i 

undersökningen. För att ändå samla in empiri från ett större antal informanter har 

intervjuer via mail valts som kompletterande tillvägagångssätt. Vid genomförandet av 

internetbaserade intervjuer genom mail har möjligheten till följdfrågor och förtydligande 

ändå funnits. Vid otydligheter eller vid intressanta svar har följdfrågor skickats tillbaka 

till informanten. Följdfrågor till informanterna vid de internetbaserade intervjuerna 

genom mail har skickats vid tre tillfällen till tre olika informanter. 

 

Vi kan se vissa skillnader mellan de personliga och internetbaserade intervjuerna. En 

skillnad är empirins djup, där de personliga intervjuerna har gett djupare empiri än de 

internetbaserade. En skillnad var exempelvis att informanterna vid de personliga 

intervjuerna förklarade med mer exempel än vid de internetbaserade intervjuerna. Vi 

trodde dock att det skulle vara större skillnad än utgången faktiskt blev. Informanterna 

som besvarat frågorna över mail har ansträngt sig och lagt ner en hel del tid på att besvara 

frågorna. Därmed har inga frågor besvarats kortfattat utan även vid mail-intervjuerna har 

svaren blivit utförliga och därmed uppnått ett visst djup. 

3.6.2 Intervjuguiden 

För att på bästa sätt utföra intervjuerna har en intervjuguide utformats som stöd. Frågorna 

i intervjuguiden har utformats för att täcka de begrepp och områden den konceptuella 

modellen hänvisar till. I intervjuguiden är frågornas ordningsföljd flexibel för att 

möjliggöra att informanten kan utveckla idéer och prata fritt kring ämnet (Denscombe, 

2018). Utifrån informanternas svar kunde ytterligare frågor och följdfrågor ställas 

(Bryman & Bell, 2017).  
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Intervjuguiden inleds med en del bakgrundsfrågor om informantens arbetsroll, 

arbetsplats, utbildning och personliga erfarenheter av större och mindre byråer (se bilaga 

1). Några korta bakgrundsfrågor togs med för att få en inblick i vem informanten är och 

dess tidigare erfarenheter för att få en större förståelse för ytterligare svar. Vidare 

övergick intervjun till några frågor om karriärutveckling och möjligheten att avancera på 

en mindre revisionsbyrå samt betydelsen av denna karriärmöjlighet. Frågorna behandlade 

även huruvida informanten ansåg karriär var viktigt och på vilket sätt i sådana fall, 

personliga mål med sin karriär och om utbildningar bidrar till karriärutveckling och i 

sådana fall på vilket sätt. Dessa frågor skapades som grund till analys av 

revisorsassistenters karriärutveckling på mindre byråer. Efter att informanterna fått 

besvara frågor angående karriärutveckling övergick intervjun till att behandla motivation. 

Mer specifikt behandlade frågorna prestationsmotivation, arbetsmotivation, arbetsglädje, 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Frågorna kring motivation i olika former 

skapades för att kunna analysera vilka motivationsfaktorer som motiverar 

revisorsassistenter på mindre byråer. 

3.7 Urvalsprocessen  

Ett bekvämlighetsurval samt ett snöbollsurval har gjorts till följd av begränsade resurser 

i form av möjligheten att komma i kontakt med lämpliga informanter samt 

tidsbegränsningar. Till en början tillämpades bekvämlighetsurval som resulterade i fem 

informanter. För att finna fler informanter övergick urvalsprocessen därefter till 

snöbollsurval. I ett bekvämlighetsurval väljer forskaren ut informanter som finns till 

hands (Denscombe, 2018). En nackdel med bekvämlighetsurval är att resultaten från 

undersökningen är omöjliga att generalisera, eftersom det är svårt att avgöra i vilken 

utsträckning informanterna är representativa (Bryman & Bell, 2017). Ett snöbollsurval 

innebär att informanterna hänvisar till andra potentiella deltagare (Denscombe, 2018). 

Genom att använda snöbollsurval kan man effektivt bygga upp ett rimligt stort urval 

vilket passar bra i småskalig forskning (Denscombe, 2018). Snöbollsurval har använts för 

att komma bort ifrån det rent bekväma som medföljer ett bekvämlighetsurval.  

 

Intervjuer har till en början genomförts med personliga kontakter inom mindre 

revisionsbyråer. Därefter har de intervjuade hänvisat till andra lämpliga informanter som 
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vi sedan tagit kontakt med via ett mailutskick (se bilaga 2). De personliga intervjuerna 

varade i cirka 30 minuter vardera. 

 

Informanterna består av anställda på mindre revisionsbyråer som arbetar som 

revisorsassistent, eller har arbetat som revisorsassistent. Storleken på revisionsbyrån 

bedömdes utifrån antalet anställda. Större revisionsbyråer är de som klassas i Big4; PwC, 

KPMG, Deloitte och EY. Mindre revisionsbyråer är i denna studie de som inte ingår i 

Big4. 

3.8 Analysmetod  

Bearbetning av den insamlade empirin har utförts i enlighet med tematisk analysmetod. 

Tematisk analysmetod är den mest använda analysmetoden vid kvalitativa studier och 

innebär att datamaterialet delas upp i teman genom kodning (Bryman & Bell, 2017; Braun 

& Clarke, 2006). Ett tema är en kategorisering som baseras på den insamlade empirin, 

som har att göra med studiens syfte och frågeställning, bygger på kodning utifrån det 

insamlade materialet och ger forskaren en teoretisk förståelse för ämnet (Bryman & Bell, 

2017; Braun & Clarke, 2006). Bearbetningen har skett i olika steg. Först har materialet 

transkriberats för att förenkla analysen och jämförelse mellan data (Denscombe, 2018). 

Ljudupptagningen för de personliga intervjuerna har transkriberats från tal till skrift så 

noggrant som möjligt för att verifiera informantens exakta formuleringar (Denscombe, 

2018). Transkribering är mycket tidskrävande och mödosamt, men ändå ovärderlig när 

analysen sedan genomförs (Denscombe, 2018). Under transkribering identifierades 

samband intressanta för studiens syfte som sedan lades till grund för kodningen. Vid 

transkribering har även namn på personer, byråer och annan konfidentiell information 

kodats om med bokstäver och siffror för att behålla anonymitet i materialet. Genom 

kodning vid transkribering har tre teman skapats med den teoretiska referensramen som 

utgångspunkt. De teman som skapades var ”karriärutveckling”, ”inre motivation” och 

”yttre motivation”. De nu skapade teman har använts i analysen tillsammans med studiens 

syfte och frågeställning, den teoretiska referensramen och det insamlade datamaterialet 

(Braun & Clarke, 2006).  

 

Nedan följer ett exempel på hur bearbetningen från transkriberad text till identifierat 

samband med kodning till teman har gått till enligt tematisk analysmetod. 
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Frågan som ställdes: Finns det några andra nackdelar/fördelar med att jobba på en mindre 

revisionsbyrå? Om man jämför en stor byrå med en mindre byrå? En av informanternas 

svar var då: 

”Jag kan säga att som ni som nu ska komma ut, då är det en fördel med att 

komma ut på en stor byrå för att man får en sån extrem utbildningsgrej för 

nyanställda och det kan ni aldrig få på en mindre. Så det hoppas jag, det 

märkte jag när jag kom till en större byrå jag fick hur mycket som helst där. 

X skickade mig till Stockholm på kurser och sånt. Det var jättetrevligt! Det 

kan aldrig en mindre byrå erbjuda och gör inte heller. Sen kommer man väl 

till en viss gräns i livet som jag har gjort där man inte är lika hungrig som 

tidigare. Jag var extremt karriärsdriven när jag var som ni. Uppåt 30 lyste 

det i ögonen på mig.” 

 

Här har understrukna ord ansetts vara av intresse för studiens empiri och analys. Efter att 

ha identifierat intressanta uttalanden har dessa sedan delats in i de skapade temana. 

Exempelvis har ”extrem utbildningsgrej” kopplats till utbildning som ingår i temat 

karriärutveckling (se tabell 3). 

 

Tabell 3. Kodning vid identifierade samband 

Centralt Begrepp Koppling till teorin 

Utbildning Karriärutveckling 

Karriärsdriv vid tidig ålder Karriärutveckling 

(Baserad på Bryman & Bell, 2017). 

3.9 Trovärdighet  

Det är svårare att bedöma trovärdigheten i en kvalitativ undersökning än i en kvantitativ 

eftersom möjligheten att kontrollera undersökningen genom upprepning inte finns på 

samma sätt som i kvantitativ forskning (Denscombe, 2018). Forskningens trovärdighet 

förstärks om den bygger på stabilt empiriskt dataunderlag (Lind, 2017). Denna studie 

syftar till att bidra till förståelsen för karriärutvecklingen samt vilka motivationsfaktorer 

som påverkar revisorsassistenter till karriärutveckling på mindre revisionsbyråer, vilket 

gör det omöjligt att upprepa intervjuer då samma svar från andra informanter troligtvis 

inte skulle fås (Denscombe, 2018). För att öka trovärdigheten i forskningen och för att 

generera kvalitativa data i enlighet med god praxis kan, trots dessa svårigheter med en 

kvalitativ ansats, begreppen validitet, pålitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet 

vara till hjälp (Denscombe, 2018). 



  Nilsson & Persson 

39 

 

Validitet i kvalitativa studier handlar om hur man observerar och identifierar det man 

säger sig studera. Validitet innebär således att bedöma om undersökningens slutsats är 

rimliga eller inte (Bryman & Bell, 2017; Denscombe, 2018). Validitet har i denna studie 

befrämjats genom tydliga frågor och följdfrågor under intervjuerna i enlighet med syftet. 

För att säkra en hög validitet har materialet efter genomförda personliga intervjuer även 

transkriberats från tal till skrift så noggrant som möjligt. För att främja validiteten har 

även informanternas svar förts in i olika teman och därefter kunnat analyseras i sin helhet. 

Genom intervjuguiden som använts till samtliga intervjuer har en jämförelse mellan 

svaren blivit möjlig. 

 

Pålitlighet i en kvalitativ forskning handlar om att forskningen ska kunna ge samma 

resultat och slutsatser om någon annan skulle utföra samma undersökning (Denscombe, 

2018). För att kunna upprätthålla en hög pålitlighet krävs att forskarna presenterar en 

tydlig redogörelse av använda metoder, analys och tagna beslut, med andra ord ska det 

vara möjligt att granska forskningsprocessen (Denscombe, 2018). För att stärka 

pålitligheten måste beskrivningen av forskningsprocessen därmed vara komplett och 

noggrann (Bryman & Bell, 2017). För att nå så hög grad av pålitlighet som möjligt har 

forskningsprocessen presenterats så detaljerat som möjligt i det tredje kapitlet. 

Intervjuerna har spelats in vilket möjliggör att man kan försäkra sig om att man uppfattat 

svaren korrekt genom att lyssna på intervjun flera gånger. Intervjupersonerna 

informerades om deras anonymitet vilket förhoppningsvis gav mer ärliga svar.  

 

Kvalitativ forskning tenderar att fokusera på ett relativt litet antal fall och därmed kan 

forskningens generaliserbarhet ifrågasättas. Forskare hävdar att inom kvalitativ 

forskning får generaliserbarheten angripas på ett annat sätt, genom överförbarhet. 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet av en studie skulle kunna 

överföras till andra fall (Denscombe, 2018). Genom intervjuguiden i denna studie kan 

svaren från informanterna jämföras. Intervjuguiden används som stöd med samma frågor 

till samtliga informanter (Denscombe, 2018). 

 

Kvalitativa data är i princip omöjliga att göra helt objektiva eftersom forskarens 

tolkningsprocess är en stor del utav den kvalitativa forskningen. Att göra informationen 
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helt objektiv är inte heller ett mål i fenomenologiska studier. Kvalitativa forskare talar 

därför istället om bekräftelsebarhet genom inblandningen av forskarens ”jag” i 

tolkningen av data. Enligt god praxis bör kvalitativa forskare ta upp frågan om objektivitet 

för att närma sig sin forskning med ett ”öppet sinne” (Denscombe, 2018). I enlighet med 

bekräftelsebarhet har vi som forskare i denna studie försökt undvika att försumma data 

samt utforska eventuella alternativa förklaringar. 

3.10 Etiska beaktanden  

I denna studie har etiska principer gällande informanterna följts i enlighet med 

Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra 

allmänna etiska krav inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning: 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

Informationskravet innebär att informanter ska bli informerade om att det är frivilligt att 

delta och rätten att avbryta sin medverkan när som helst. Samtyckeskravet innebär att 

forskaren måste ha samtycke från informanten innan undersökningen genomförs. 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter hanteras konfidentiellt och med 

sekretess och att uppgifter därmed inte lämnas ut till någon annan. Nyttjandekravet 

innebär att insamlad empiri från informanter inte får användas till annat än just 

forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). För att följa de etiska principerna i enlighet med 

Vetenskapsrådet (2002) och informationskravet samt samtyckeskravet informerades 

samtliga informanter om att deras deltagande var anonymt, frivilligt och går att avbryta 

när som helst. För att följa samtyckeskravet har samtliga informanter som ställt upp vid 

personliga intervjuer fyllt i ett samtyckesformulär där de godkänner ljudinspelningen och 

samtycker till att denna behandlas i undersökningen. Vid de internetbaserade intervjuerna 

över mail har vid första kontakt, studien och användandet av informationen presenterats 

för informanten (se bilaga 2). I enlighet med Vetenskapsrådet (2002) och nyttjandekravet 

samt konfidentalitetskravet nyttjas den insamlade informationen endast av författarna och 

handledaren samt bedömande lärare och examinator av studien. 
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4. Empiri & analys 

I detta kapitel presenteras resultaten av den empiriska undersökningen. Kapitlet är 

indelat i tre olika teman: 1) Karriärutveckling 2) Inre motivation och 3) Yttre motivation. 

I detta kapitel analyseras även den insamlade empirin utifrån dessa tre teman. 

Intervjuernas resultat presenteras genom citat och återberättelse. 

4.1 Informanterna 

Totalt har nio intervjuer genomförts. Samtliga informanter har valts ut för att de arbetar 

på mindre revisionsbyråer och arbetar eller har arbetat som revisorsassistenter på mindre 

revisionsbyråer. Informanterna är både män och kvinnor mellan 25 och 60 år. 

Arbetslivserfarenheten hos informanterna varierar, allt mellan tre år och 25 år. Intervjuer 

har genomförts med revisorsassistenter på fem olika revisionsbyråer. Revisionsbyråerna 

befinner sig runt om i södra Sverige. Med Adam, Bella, David och Iris har en personlig 

intervju om cirka 30 minuter genomförts. Med Camilla, Erika, Frida, Gustav och Hanna 

har digitala intervjuer genomförts över mail. För att behålla informanternas anonymitet 

är namnen fingerade då de egentligen heter något annat. Nedan följer en kort presentation 

av respektive informant och i tabell 4 presenteras en överblick av varje informant med 

position, vilken form av intervju som genomförts, ålder, kön, byrå samt kontorsstorlek. 

 

Adam 60 år, har arbetat som revisorsassistent på byrå A, en revisionsbyrå med sju 

anställda, i drygt nio år. Dessförinnan arbetade han på en större revisionsbyrå. Adam har 

även tidigare varit ekonomichef och är före detta godkänd revisor. Adam valde att ta 

anställning på en mindre byrå allt eftersom hans karriärsdriv svalnat, som han uttrycker 

det. Att Adam tidigare varit godkänd revisor innebär att han kan bidra med svar angående 

hur karriärutvecklingen såg ut till att han blev godkänd revisor. 

 

Bella 47 år, har arbetat som revisorsassistent på byrå A i drygt fem år. Dessförinnan har 

hon arbetat på en större revisionsbyrå samt varit ekonomichef. Bella valde att ta 

anställning på en mindre byrå eftersom hon förväntade sig att en mindre byrå erbjuder en 

mer personlig kontakt med såväl kunder som kollegor. 
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Camilla 28 år, arbetar som auktoriserad revisor på byrå B, en revisionsbyrå med endast 

en anställd, sedan drygt ett år. Camilla startade en egen revisionsbyrå efter att ha testat på 

att arbeta på två olika större revisionsbyråer. Camilla har tagits med som informant trots 

att hon är auktoriserad revisor då hon precis avlagt provet till revisorsexamen och därmed 

kan svara på studiens frågor utifrån en revisorsassistents synvinkel. Att ha i åtanke är 

dock att Camilla sedan ett år tillbaka driver en egen revisionsbyrå där hon är den enda 

anställda. En del av Camillas svar kan därför ses som extrema då hon svarar utifrån ett 

delvis annat perspektiv än de andra informanterna. 

 

David 25 år, arbetar på en byrå C som är en mindre revisionsbyrå med 16 anställda. 

Davids ambition är att bli auktoriserad men för närvarande har han fullt upp med sitt jobb 

på byrån och med att vara småbarnspappa. 

 

Erika 51 år, har arbetat som revisorsassistent på byrå A i drygt åtta år. Dessförinnan har 

hon arbetat på en större revisionsbyrå samt varit ekonomichef. För Erika är karriär att 

lyckas uppnå de mål man själv har satt upp och att man har möjligheten till att utvecklas. 

Hon trivs med sin roll som assistent och har därmed ingen ambition att avancera vidare.  

 

Frida 43 år, har en utbildning som gymnasieekonom och några enstaka högskolekurser. 

Hon har tidigare arbetat som ekonomiansvarig och redovisningskonsult på ett flertal 

byråer. Idag arbetar Frida som revisorsassistens på byrå D som enda anställd tillsammans 

med två chefer som tillsammans äger byrån. Karriär för Frida är att utvecklas. Hennes 

ambition är att trivas i sitt arbete men hon är inte intresserad av avancemang och att klättra 

högre i karriären.  

 

Gustav 27 år, har arbetat på byrå C sedan han tog sin kandidatexamen i ekonomi för fyra 

år sedan. Gustavs första delmål i karriären är att bli auktoriserad revisor. Därefter siktar 

han på att bli ekonomichef på ett större företag eller att avancera inom yrket och bli 

delägare i en revisionsbyrå.  

 

Hanna 25 år, arbetar idag på revisionsbyrå E som har sex anställda inom redovisning och 

revision. Hanna kommer direkt från en tre-årig kandidatexamen i ekonomi. Hanna vill 
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känna sig tillfreds med sin karriär och hela tiden utvecklas men värderar familj och vänner 

högre.  

 

Iris, 55 år, arbetar på byrå A som revisorsassistent sedan ett år tillbaka. Hon har tidigare 

arbetat på större revisionsbyrå men valde att gå över till en mindre byrå och har sedan 

dess arbetat på olika mindre byråer. Tidigare i livet var karriär viktigt för Iris vilket var 

anledningen till att hon arbetade på en större revisionsbyrå. Idag värderar hon annat i livet 

och anser att utvecklas som individ är viktigare för henne än att göra karriär.  

 

Tabell 4. Studiens informanter 

Informant Position Intervju Ålder Kön Byrå Kontorsstorlek 

Adam Revisorsassistent, 

f.d. godkänd 

revisor 

Personlig 60 Man A 7 

Bella Revisorsassistent Personlig 47 Kvinna A 7 

Camilla Auktoriserad 

revisor 
Mail 28 Kvinna B 1 

David Revisorsassistent Personlig 25 Man C 16 

Erika Revisorsassistent Mail 51 Kvinna A 7 

Frida Revisorsassistent Mail 43 Kvinna D 3 

Gustav Revisorsassistent Mail 27 Man C 16 

Hanna Revisorsassistent  Mail 25 Kvinna E 6 

Iris Revisorsassistent Personlig 55 Kvinna A 7 

 

I nästa del av kapitlet behandlas karriärutveckling utifrån den insamlade empirin. Först 

presenteras teori därefter följer empiri och bevis utifrån informanternas svar vid 

genomförda intervjuer. Därefter analyseras studiens andra centrala ämne: motivation. 

Motivation är i detta kapitel indelat i inre och yttre motivation. 

4.2 Karriärutveckling 

Karriärutveckling beskrivs som möjligheten till att utvecklas som individ genom olika 

vägar (Baruch, 2004). Karriärutveckling kan bland annat bestå av utbildning (Hollow & 

Wik, 2016), mentorskap och handledning (Furnham et al., 2009; Diaz et al., 2017; 

Herbohn, 2005), men varierar för varje individ (Baruch, 2004). Empirin i föreliggande 

studie visar att informanterna uppfattar karriärutveckling och de olika vägarna att göra 

karriär olika, vilket är i enlighet med Baruch (2004) som menar att karriärutveckling är 

individuellt från individ till individ. Armstrong (2017) menar att det är motiverande och 
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att arbetet känns mer meningsfullt vid arbete efter en målsättning med en förväntad 

prestationsnivå.  

 

Vid analysering av empirin sker återkopplingar till den teoretiska referensramen. Valence 

är exempelvis ett viktigt begrepp att ha i åtanke när man diskuterar karriärutveckling för 

individer. Valence handlar om hur stark en persons önskan är och hur högt en individ 

värdesätter mål eller resultat (Eriksson-Zetterquist et al., 2011). Det var tydligt att 

informanterna i denna studie hade olika stark önskan och att  de intervjuade individerna 

värdesätter mål och resultat olika. Gustav förklarar att karriärutveckling för honom 

betyder att man utvecklas på sin byrå samtidigt som man utvecklar sin personliga 

kunskap. För Frida betyder karriärutveckling att man utvecklas genom att kunder kommer 

från olika branscher och att det kommer nya lagar och regler att följa. Camilla förklarar 

att karriärutveckling för henne innebär att ständigt nå nya mål, små som stora, och att hon 

hela tiden utvecklas och utmanar sig själv. Camilla lyfter även fram hur viktigt karriär 

alltid har varit för henne och beskriver karriär som en strävan efter att uppnå sina mål. 

Camillas strävan efter att utvecklas och komma vidare i karriären kan liknas med en inre 

drivkraft av tillfredsställelse i arbetet i sig (Armstrong, 2017). Målet för Camilla har alltid 

varit att bli auktoriserad revisor och därefter att få utveckla sina idéer samt leda en byrå 

framåt. Viktigt att ha i åtanke är att Camilla är en form av udda fågel i studien eftersom 

hon har ett delvis ett annat perspektiv nu i sin karriär som auktoriserad. Camilla utrycker 

det:  

Jag ville komma vidare, tillbaka till små och medelstora bolag samt att mitt 

mål alltid har varit att driva eget. Att ha det ansvaret jag har idag, det var 

inget en stor byrå kunde ge mig. (Camilla) 

 

Hanna däremot beskriver att det för tillfället inte finns något specifikt karriärsmål. Hanna 

berättar att hon vill arbeta med något som känns kul och som bidrar till personlig 

utveckling och lyfter fram att: 

Jag vill känna mig nöjd med min karriär och vill trivas med jobbet. 

Samtidigt vill jag känna att man hela tiden utvecklas men anser att det finns 

betydligt viktigare saker som familj, vänner etc. Jag tycker inte att jobbet 

ska gå ut över det. (Hanna) 

 

Även Frida uttrycker att hon aldrig varit intresserad av att göra karriär utan vill arbeta och 

utvecklas i sin egen takt. Hon är mer intresserad av att utvecklas som individ och i arbetet 
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i form av utbildningar samt att anpassa och lära sig nya lagar och regler. Frida menar att 

man inom revisionsyrket aldrig blir fullärd och att man utvecklas som individ hela tiden 

då kunder inom flera olika branscher kommer och går. Hon anser även att hierarki som 

sägs finnas på stora byråer inte lockar eftersom hon vill kunna påverka hur arbetet ska 

utföras och uppskattar de snabba beslutsvägarna och blandade arbetsuppgifterna som 

finns på en mindre byrå.  

4.2.1 Förväntningar på utveckling i den mindre revisionsbyrån 

Revisorsassistenter på större revisionsbyråer förväntas utvecklas och klättra i byråns 

hierarki (Carrington, 2014). Förväntningarna från de större byråerna är i enlighet med up-

or-out, som inte används på samma sätt i de mindre byråerna (Carrington, 2014). I mindre 

byråer tycks det vara lägre förväntningar på revisorsassistenter att avancera uppåt i 

karriären. Adam nämner att det inte är lika stor press på individen på en liten byrå och att 

förväntningarna på att avancera är betydligt mindre än i en större byrå. Bella menar att 

hon inte förväntas avancera men förväntas att ta ett stort ansvar för sitt arbete och även 

till viss del ett ansvar för byrån. Camilla betonar att alla på byrån tar steg i karriären i sin 

egen takt och att planen för karriärutveckling formas utefter vad den anställde själv vill 

uppnå. Att man tar sina steg i egen takt håller David med om. Han menar att man inte 

känner någon yttre press utan att man lägger upp en plan tillsammans med byrån som 

passar individen. Personligen har David som mål att skriva provet för att bli auktoriserad 

revisor, att få mer ansvar internt på byrån och strävar efter att kunden ska känna att hen 

kan kontakta honom som första kontakt.   

 

Bella menar att det finns möjligheter att avancera om man vill det men att det inte 

förväntas på den mindre byrån. Däremot menar hon att de anställda förväntas delta i att 

utveckla själva byrån, ta ett ansvar för sitt arbete och även till viss del för byrån. Camilla 

förklarar att byrån lägger upp en plan för varje medarbetare utifrån vad varje medarbetare 

själva vill, och efter det förväntas man prestera för att uppfylla sina egna mål. David 

menar att det finns förväntningar på prestation till viss del, samtidigt som hänsyn tas till 

vilken nivå den anställde är på. Ett typexempel på vad informanterna menar: 

Det är inget som känns påskyndat eller så utan man stämmer av hela tiden 

och ja någon kanske behöver nått eller några år till för att kanske kunna 

skriva provet eller så. Man måste ju själv känna sig redo… Visst förväntar 
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de sig det men jag känner ingen påtryckning nej, de tar hänsyn till hur jag 

känner också. (David) 

 

4.2.2 Karriärstegen på den mindre revisionsbyrån 

Revisorsassistenter på större revisionsbyråer förväntas klättra i byråns pyramidformade 

hierarki i takt med växande erfarenheter och mer utvecklande arbetsuppgifter 

(Carrington, 2014). Revisorsassistent är den lägsta nivån i hierarkin där partner och 

delägare är överst i hierarkin likt up-or-out (Carrington, 2014). Ingen av informanterna 

upplever den hierarkiska kulturen i den mindre revisionsbyrån de idag arbetar på och 

informerar om att det inte finns några tydliga karriärsteg att följa likt på de större 

byråernas up-or-out. David påpekar att på den mindre revisionsbyrån är det inte 

hierarkisk på samma sätt med mellanchefer och titlar som man förväntas klättra i. Han 

menar att på den mindre byrån är det en mer familjekultur där alla är på samma plan och 

jobbar mot samma mål med samma förutsättningar. Förutom att man har en chef arbetar 

alla tillsammans i team och därmed märks inte en hierarkisk kultur av alls. Även Gustav 

upplever att en mindre byrå ger en mer familjär och hjälpsam kultur än på en Big-4 byrå. 

Han påpekar även att avståndet till VD:n inte är så långt. Hanna berättar att på en större 

byrå förväntas man hela tiden sträva uppåt eller välja att sluta på byrån vilket hon märkte 

av då hon tidigare arbetade på en större byrå tillhörande Big4. 

Revisorsassistenters drivkraft varierar utifrån revisionsbyråns storlek och attraherar 

revisorsassistenter med olika motivationsfaktorer (Chia, 2003). Chia (2003) menar att 

större byråerna tenderar att attrahera revisorsassistenter som är mer motiverade att nå en 

hög karriärutveckling som exempelvis auktorisering. De mindre byråerna tenderar istället 

att attrahera de revisorssassistenter som motiveras av självständighet och att kunna 

påverka sitt arbete snarare än att klättra i karriären (Chia, 2003). Adam, 60 år, menar att 

när karriärsuget la sig valde han att lämna den större byrån och till slut söka sig till en 

mindre revisionsbyrå.  

Palmer och Pinsker (2004) förklarar up-or-out som ett tillvägagångssätt för att anställa 

ett överflöd av assistenter till revisionsbyråer för att undvika personal- samt 

kompetensbrist. Empirin visar dock att up-or-out inte på motsvarande sätt används som 

managementmetod i den mindre byrån. Att Up-or-out inte används i mindre byråer för 

att motivera de anställda att klättra i karriären bekräftas därmed i enlighet med Carrington 
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(2014). Informanterna är eniga kring att den hierarkiska kulturen inte upplevs på en 

mindre revisionsbyrån och de informerar om att det inte finns några tydliga karriärsteg 

att följa på det sätt som förutsätts i up-or-out.  

4.2.3 Möjligheterna till karriärutveckling i den mindre revisionsbyrån 

Enligt Thomas (2009) är det viktigt att de anställda har möjligheten att åstadkomma något 

och att de kan göra karriär för att de ska känna sig motiverade. Även enligt Maslows 

behovshierarki och behovet av att känna uppskattning och självrespekt är det viktigt för 

människor att känna att man har möjlighet att utvecklas som människa (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002). Karriärutveckling är en central del för att revisorsassistenten ska 

upplevas som motiverad (Nouri & Parker, 2013; Gertsson et al., 2017). Hanna menar att 

det är viktigt att det finns möjligheter att utvecklas. Hanna påpekar att det dock inte 

behöver betyda att man avancerar i olika titlar men hon vill känna att man kan avancera 

i sin egen utveckling och hela tiden kunna bli bättre.  

 

En form av möjlighet till karriärutveckling för en revisorsassistent är möjligheten till 

auktorisation. Armstrong (2017) menar att det är motiverande och att arbetet känns mer 

meningsfullt vid arbete efter en målsättning, som exempelvis kan vara att nå 

auktorisation. Gustav förklarar att målet i karriären är att bli auktoriserad revisor och 

därefter att bli ekonomichef på ett större företag, alternativt delägare i en revisionsbyrå. 

Gustavs strävan att nå auktorisation kan liknas med hur Lunenberg (2011) förklarar 

arbetsmotivation. Anställdas arbetsmotivation ökar då förväntningarna hos individen 

leder till ett bättre resultat vilket i sin tur leder till önskad belöning för den anställde 

(Lunenberg, 2011). Att avancera i karriären har aldrig lockat Frida men hon upplever att 

det finns utrymme på byrån för att ta ytterligare steg i form av att läsa till att bli 

auktoriserad och i sin tur ha möjlighet att arbeta inom flera nya områden. Adam uttrycker 

att det dock kan vara svårare att avancera till godkänd eller auktoriserad revisor på en 

mindre revisionsbyrå. Istället menar han att det finns andra sätt att avancera på byrån, 

som exempelvis att vara ansvarig för olika områden som skatt, kvalitetskontroller och 

liknande. Även Bella menar att man kan avancera på en mindre byrå genom att nischa in 

sig på olika områden vilket illustreras av: 

Men hade jag velat avancera ännu mer hade jag haft möjlighet att göra det… 

Det finns möjligheter ja. Det är skönt att veta att jag kan styra lite över min 
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karriär, min lön och mina arbetsuppgifter. Sen är det mitt val hur mycket 

jag vill satsa på det ena eller på det andra. (Bella)  

 

Peck (1987) menar att revisionsbyråns storlek kan ha en påverkan på revisorsassistentens 

karriärutveckling. Att möjligheterna till karriärutveckling är större på den större 

revisionsbyrån instämmer de flesta informanterna i. Att det finns begränsningar att klättra 

i karriären lyfter både Adam och Camilla fram vilket enligt Malhotra et al., (2010) kan 

bero på att platserna i de högre nivåerna på en mindre revisionsbyrå är färre än de 

möjligen är på en större revisionsbyrå. Camilla påpekar att den mindre byrån inte är rätt 

om man vill klättra uppåt. Hon indikerar att: 

Tänker man ta ett steg uppåt går det inte, men självklart kommer jag 

avancera inom byrån på andra sätt. Se till att bolaget går framåt etc. 

(Camilla) 

Camilla menar även att en möjlighet till karriärutveckling på en mindre byrå istället för 

personliga mål kan vara mål på byrånivå, att växa som byrå och därmed kunna anställa 

fler. Bella instämmer i att man på den mindre byrån förväntas delta i att utveckla byrån, 

snarare än att man förväntas avancera till en högre titel. Att möjligheterna till 

karriärutveckling på en mindre byrå är mer på byrånivå är i linje med Weng & Chi (2009) 

som påstår att möjligheter till karriärutveckling har en stark koppling till organisatoriskt 

engagemang, det vill säga den grad av individuell tillfredsställelse och den 

samhörighetskänsla som den anställde upplever i sin organisation. Genom att 

karriärutveckling är i fokus motiveras de anställda till mer organisatoriska engagemang 

och prestationer (Nouri och Parker, 2013). Även Gustav menar att det kan finnas vissa 

andra möjligheter att avancera inom byrån om man är flitig och visar framfötterna. 

Camilla anser att det nu är svårt att komma längre fram positionsmässigt i en liten 

revisionsbyrå än den positionen hon har idag, då hon sitter som ledamot i ett bolag och 

ansvarar för bolaget och dess utveckling.  

Genom att den mindre revisionsbyrån inte kan erbjuda möjligheten att arbeta med större 

bolag försvinner härigenom en viss möjlighet till karriärutveckling. Revisorsassistenter 

som arbetar med både små och stora bolag kan lära sig mer och därmed utvecklas mer. 

Erika menar att löneutveckling och möjligheten till större kunder är en del som försvinner 

på en mindre byrå. Även Gustav instämmer om att en nackdel med en mindre byrå är att 

man inte arbetar så mycket med större bolag. Att de inte får arbeta med alla olika typer 

av bolag leder till att de förlorar en del kunskap som hade kunnat fås om de arbetat med 
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både små, medelstora och stora bolag. David förklarar att färre resurser i en mindre byrå 

kan hindra individen i sin strävan mot karriär. En större byrå har fler möjligheter, betonar 

han, med bland annat kontor runt om i hela världen men framförallt marknadsmässigt då 

en mindre byrå inte har samma möjligheter att arbeta med alla typer av bolag Även Erika 

anser att en nackdel med att arbeta på en mindre byrå och som kan bromsa 

karriärutvecklingen kan vara att det inte finns lika mycket kompetens på en mindre byrå. 

En av informanterna, Adam 60 år, resonerade kring att han tidigt i karriären var mer 

“hungrig” och därför arbetade på en större revisionsbyrå. Adam ger exempel på att han 

sedan valde att börja arbeta på en mindre byrå på grund av att han ville fokusera på andra 

saker i livet än karriär. Han hävdar att möjligheterna att utvecklas var större på en större 

revisionsbyrå. 

4.2.4 Utbildningars bidrag till karriärutveckling 

En del av definitionen av karriärutveckling är utbildningsmässiga faktorer som bidrar till 

att forma individens karriär (Patton & McMahon, 2014). Hollow & Wik (2016) visar i 

sin forskning att utbildning är viktigt för karriärutvecklingen. Även Thomas (2009) visar 

i sin studie att anställda behöver känna känslan av att de kan göra framsteg, att de presterar 

och kan utvecklas för att arbetet ska fortsätta vara lockande och motiverande. Både extern 

och intern utbildning anses vara viktigt för karriärutvecklingen då det är en stor del av 

karriärutvecklingsprocessen och bidrar med relevant kunskap att applicera på 

arbetsuppgifterna (Hollow & Wik, 2016). Hollow & Wik (2016) betonar att extern såväl 

som intern utbildning är nödvändiga för att bidra till karriärutveckling och motivation. 

Samtliga informanter instämmer att utbildningar bidrar till karriärutveckling och är 

betydande för att kunna prestera i arbetet. Bella betonar att utbildning kan vara allt från 

högskoleutbildning till små kurser, till och med intern utbildning genom utbyte mellan 

kollegor. Camilla hävdar att utbildningar ökar kompetensen som i sin tur ökar kunskapen 

och därmed utvecklingen framåt. Erika påpekar dock att utbildningsmöjligheterna inte är 

densamma på en mindre byrå som på en större byrå, då de större byråerna kan erbjuda 

mer och ibland även bättre utbildningar.  
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Vidare går empirin och analysen över från karriärutveckling till motivation. För att förstå 

revisorsassistenternas motivation har begreppet motivation delats in i inre och yttre 

motivation i enlighet med den konceptuella modellen.  

4.3 Inre motivation 

Motivation är avgörande för hur en individ presterar och handlar om vad som driver 

individen till att utföra vissa handlingar (Johansson, 2017; Armstrong, 2017). Karlsson 

(2004) menar att motivation är en faktor som är avgörande för att kunna uppnå de mål 

man har. Armstrong (2017) menar att de olika delarna i en individs karriärutveckling kan 

komma att påverkas av både inre och yttre motivationsfaktorer. Inre motivation handlar 

om intresse och lusten att genomföra en uppgift och kommer inifrån individen och ökar 

genom arbetsrelaterade faktorer som uppmuntrar utveckling (Armstrong, 2017). Inom 

den inre motivationen återfinns arbetsglädje och prestationsmotivation enligt den 

konceptuella modellen. 

4.3.1 Arbetsglädje och vikten av att ha roligt på arbetet 

Arbetsglädje ökar genom arbetsrelaterade faktorer som exempelvis utveckling är kopplat 

till den inre motivationen (Armstrong, 2017). Arbetsglädje är viktigt för att den anställde 

ska vara motiverad i arbetet eftersom om individen är nöjd och känner arbetsglädje 

upplevs man som individ som mer motiverad (Furnham et al., 2009). Camilla och Iris 

belyser vikten av att det ska vara roligt att gå till jobbet och Frida menar att trivas på 

arbetsplatsen och med arbetsuppgifterna är det viktigaste. Iris menar att om hon inte har 

roligt på arbetet och upplever arbetsglädje kommer hon aldrig att känna sig motiverad i 

arbetet. Att trivas med arbetet och att arbetet är roligt är en form av arbetsglädje (Chi et 

al., 2013). Clabaugh et al., (2000) och Chia (2003) påstår att revisorsassistenters 

arbetsglädje är beroende av revisionsbyråns storlek. Iris, som tidigare har arbetat på större 

byråer, uttrycker att hon tycker arbetet på mindre byråer är roligare än på större byråer 

vilket även är en av anledningarna till att hon valt att arbeta på en mindre byrå. Det kan 

uppfattas som att Iris upplever en större arbetsglädje nu på en mindre revisionsbyrå än 

när hon arbetade på en större byrå.  
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4.3.2 Prestationsmotivation kan leda till högre karriärutveckling och högre mål 

Prestationsmotivation handlar om hur individen strävar mot mål som genererar en högre 

prestation och beskrivs som viljan att göra bra ifrån sig (Guan et al., 2017). Uppskattning 

och beröm i arbetet kan kopplas till prestationsmotivation. Genom uppskattning och 

beröm motiveras revisorsassistenten till en högre prestation. Enligt SOAM, där 

revisorsassistentens prestation motiveras av förväntningar och standarder utifrån, och 

IOAM, där revisorsassistentens prestation motiveras av den individuella strävan mot att 

nå ett internt bestämt mål (Guan et al., 2017), leder uppskattning och beröm till en högre 

prestation. Samtliga informanter är överens om att uppskattning och beröm är viktigt för 

att vara motiverad till att nå högre resultat och till att prestera bättre. 

 

För att nå en hög prestationsmotivation är relationer viktigt (Guan et al., 2017). Guan et 

al., (2017) menar att prestationsmotivation ökar då ens ”jag” är inbäddat i 

gruppmedlemskap och i relationer med andra. För Hanna är relationer hennes livsmål 

relationer till familj och vänner istället för karriär. Precis som self-constructed model 

beskriver har personer unika preferenser och egenskaper som spelar in och i sin tur leder 

till självstyrda målsättningar (Guan et al., 2017). Individen styr sina vägval med 

individuella egenskaper (Guan et al., 2017) och i Hannas fall styrs hennes av relationer.  

 

Samtliga informanter håller med om att ett större ansvarstagande upplevs som 

motiverande vilket kan kopplas till prestationsmotivation som enligt Guan et al., (2017) 

handlar om att individen strävar mot mål som kan utvärderas utifrån kompetens. Genom 

att informanterna få mer ansvar känner de sig unika och viktiga för byrån vilket i sin tur 

leder till en högre motivation. Enligt begreppen SOAM, där individens självsyn motiverar 

prestationen baserad på förväntningar och standarder från omgivningen, och IOAM, där 

prestationen motiveras av individens strävan mot att nå ett internt bestämt mål (Guan et 

al., 2017), kan ansvar ses som förväntningen som prestationen leder till. 

4.4 Yttre motivation 

Yttre motivation beskrivs som en händelse som har fokus på ett mål med hjälp av drivna 

skäl. Exempel på dessa skäl kan vara olika sorters belöningar såsom befordran eller högre 

lön (Hsiu, 2007). Den yttre motivationen består enligt Armstrong (2017) bland annat av 

god arbetsmiljö, status, ansvar och belöningar som exempelvis befordran eller beröm. 
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Inom den yttre motivationen återfinns både hygienfaktorer och motivationsfaktorer i 

enlighet med Herzbergs tvåfaktorsteori. 

4.4.1 Hygienfaktorer 

Hygienfaktorer förknippas med grundförhållanden som måste uppfyllas för att undvika 

vantrivsel för individen (Kaufmann & Kaufmann, 2016). Wolvén (2000) menar att 

hygienfaktorer förhindrar svaga jobbprestationer men framförallt otillfredsställelse i 

arbetet. Enligt Eriksson-Zetterquist et al., (2011) är faktorer som verkar i människors 

omgivning hygienfaktorer eftersom de anses befinna sig utanför den anställdas kontroll. 

Exempel på hygienfaktorer som framkom av intervjuerna var lön, arbetsförhållanden och 

administration.  

 

Lön har under intervjuerna visat sig vara en aspekt som tas för given och nämns inte som 

en motivationsfaktor. Individerna som intervjuats i undersökningen räknar med att få 

betalt baserat på deras kompetens och arbete. Adam och Bella har vid fråga om vad som 

motiverar dem att prestera i arbetet svarat att lön är en faktor som motiverar till att 

avancera i karriären. De nämner det dock i förbifarten, vilket tyder på att det anses vara 

en självklarhet och därmed en hygienfaktor (Kaufmann & Kaufmann, 2016). Lönen 

visade sig vid resterande intervjuer vara något grundläggande som måste finnas för att 

kunna försörja sig men en faktor som inte motiverar i sig. Empirin är i enlighet med 

Herzbergs teori om att en låg lön gör individen missnöjd men att en högre lön inte 

nödvändigtvis leder till motivation (Kaufmann & Kaufmann, 2016).  

4.4.2 Goda relationer mellan de anställda motverkar vantrivsel 

Enligt Maslows behovshierarki vill människan känna närhet och tillhörighet för att inte 

känna sig ensamma och utanför (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Närhet och tillhörighet till 

arbetskollegorna är därmed att anse som en viktig del för trivseln på arbetsplatsen 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). I det tredje steget i Maslows behovshierarki finner vi 

behovet av social gemenskap och kärlek (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Relationer är att 

anse som en del av behovet av social gemenskap och kärlek. Flera informanter nämner 

att relationen mellan de anställda är en viktig faktor för att de ska trivas på arbetet och 

därmed trivas i sitt arbete. För Hanna är relationer till familj och vänner viktigare än 

hennes karriär.  
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Empirin visar att de informanter som tidigare arbetat på större revisionsbyråer anser att 

den mindre byrån erbjuder en mer familjär kultur där man t.ex. vågar fråga om hjälp. 

Adam betonar att en fördel med den mindre byrån också är en mer personlig kundkontakt 

samt ett nära samarbete mellan kollegorna. Även Bella och Camilla belyser att en mindre 

byrå skapar en mer familjär känsla, en närmre kontakt med kunden och en bra relation till 

kollegorna där man vågar fråga om man behöver hjälp. David nämner att det inte finns 

några direkta hierarkiska skillnader mer än om man har en titel som chef eller inte. Att ha 

trevliga, duktiga och motiverade medarbetare instämmer Erika om är viktigt för att trivas 

på arbetet. Iris nämner att hon tycker det är viktigt att det finns någon att fråga, om hon 

känner att hon inte är helt säker på något. En koppling kan göras till mentorskap där 

möjligheten att fråga om hjälp är viktig för medarbetarens motivation (Diaz et al., 2017).  

4.4.3 Genom en god arbetsmiljö och status undviks vantrivsel  

Andra hygienfaktorer i Herzbergs tvåfaktorsteori är arbetsmiljö och status (Kaufmann & 

Kaufmann, 2016). Adam, 60 år, nämner att en bra arbetsmiljö, ett bra kontor och nära 

mellan arbetsplats och bostad är faktorer som gör att han åtminstone inte vantrivs. Adam 

uttrycker att statusen idag på den mindre revisionsbyrån inte är lika viktig som när han 

tidigare arbetade på en stor revisionsbyrå, där status var en stor del. Han belyser att 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer har ändrats över tid och att han idag värderar 

annorlunda: 

Förr var det nog stenhårt lön, att man skulle tjäna så mycket pengar som 

möjligt och det är inget fel med det. Men idag är det nog mer det sociala 

som är viktigt för mig, på kontoret att man har en bra arbetsmiljö… ett fint 

kontor…och sen att det funkar bra, nära till jobbet värdesätter jag också. 

(Adam) 

4.4.4 Motivationsfaktorer 

Motivationsfaktorer är faktorerna som ökar engagemanget och motiverar individer. 

Motivationsfaktorer kan exempelvis vara prestationer, avancemang, erkännande, ansvar, 

bekräftelse, karriärutveckling och personlig utveckling (Eriksson-Zetterquist et al., 

2011). Motivationsfaktorer skapar inre belöningar som bidrar till motivation och 

tillfredsställelse (Wolvén, 2000).  
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Utgångspunkten i Vrooms förväntningsteori är att motivation har en tydlig länk mellan 

prestation och belöning genom att varje individ förväntar sig att bli uppskattad i 

förhållande till den insatsen som krävs för att nå belöning (Eriksson-Zetterquist et al., 

2011; Jacobsen & Thorsvik, 2002). Enligt förväntningsteorin är sannolikheten för att en 

persons arbetsinsats ska leda till ett bättre resultat kopplat till vad individen förväntar sig 

att utfallet ska bli (Eriksson-Zetterquist et al., 2011). Begreppet instrumentality som 

återfinns i förväntningsteorin handlar om hur en indvid vill kunna se en tydlig koppling 

till att ett precist resultat leder till önskad belöning (Eriksson-Zetterquist et al., 2011). 

Uppskattning och beröm är en motivationsfaktor som bidrar till motivation och 

tillfredsställelse (Eriksson-Zetterquist et al., 2011; Wolvén, 2000). 

 

Samtliga informanter är överens om att uppskattning och beröm är viktigt för att vara 

motiverad i arbetet. Informanterna nämner dock uppskattning och beröm utifrån olika 

situationer, vilket är i enlighet med Eriksson-Zetterquist et al., (2011) som menar att 

människor föredrar vissa resultat eller mål mer än andra. David belyser att vid slutförd 

revision är det viktigt att få höra feedback, att få beröm och få konstruktiv kritik. Adam 

och Bella menar båda att uppskattning och beröm vid goda prestationer kunde 

uppmärksammats ännu tydligare för att motivera arbetet ytterligare. De menar att deras 

chef inte allt för ofta berömmer och visar sin uppskattning, utan det kan istället 

uppmärksammas från kollegor. Bella menar att beröm från chefen däremot inte är den 

viktigaste uppskattningen, utan att det är kundens uppskattning eftersom det är där man 

lägger fokus i sitt arbete. Bella anser att kundens samarbete är viktigare än vad chefen 

säger och tycker. David påpekar att en uppskattning från chefen inte behöver vara på 

individnivå utan även återspeglas i form av julbord, sommarutflykter med mera med 

kontoret: 

…kollektiva saker att man gör sommarutflykter eller julbord det känns 

också som en uppskattning, att företaget vill lägga dem resurserna på att vi 

ska ha det trevligt tillsammans. Det visar att vi har gjort ett bra arbete. 

(David) 

4.4.5 Frihet under ansvar  

Ansvar var enligt en studie av Bolman & Deal (2005) en motivationsfaktor enligt 

Herzbergs motivationsteori. Större frihet och självständighet ses som individuella 

faktorer som motiverar (Baruch, 2004). Majoriteten av intervjupersonerna tyckte att de 
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har en stor frihet i deras arbete. Självständigheten har visat sig vara en yttre 

motivationsfaktor som var viktigt för de tillfrågade individerna. Självständighet i arbetet 

kan kopplas till de högre stegen i Maslows behovstrappa om självrespekt och 

självförverkligande (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Enligt Thomas (2009) är ökat ansvar 

och erkännande som ges till anställda som presterat väl en bidragande faktor till 

motivation. Behovet enligt Maslows behovstrappa av att känna uppskattning och 

självrespekt som omfattar självkänsla, självverkligande, kunnande och kompetens kan 

kopplas till ansvarstagande (Bärmark, 1985; Jacobsen & Thorsvik, 2002). Människor har 

behov av att känna sig respekterade och ha möjlighet att utvecklas vilket följer med ansvar 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Empirin visar att ansvar är en motivationsfaktor i allra 

högsta grad. Efter insamlad empiri kan ett antagande om att den mindre byrån associeras 

med ett större ansvar tas. 

 

Samtliga informanter understryker hur viktigt det är att få ha ansvar och känna sig 

ansvarig för att vara motiverad på revisionsbyrån. Bella och David menar att det är en 

viktig faktor som driver arbetet framåt. Adam menar att bli utvald till ansvarig inom ett 

område kan ses som att avancera och få mer ansvar på byrån, vilket är motiverande. På 

revisionsbyrån där Adam och Bella är verksamma kan man bli utvald som ansvarig vilket 

underförstått är ett kvitto på bra utfört arbete och en form av uppskattning. Camilla 

förklarar att det är viktigt att känna ansvar för att utvecklas som person och i arbetsrollen. 

David menar att känslan av att man får arbeta fritt, ta egna initiativ och att chefen litar på 

ens kunskap är motiverande i arbetet. Samtidigt beskriver David hur känslan av 

självständighet och initiativtagande är motiverande i arbetet. Gustav instämmer och anser 

att ansvar är en viktig del av den personliga utvecklingen och ett krav för att vara 

motiverad i yrket. Gustav menar att ansvar är en viktig del av den personliga utvecklingen 

och ett krav för att vara motiverad i yrket. Att hela tiden få utvecklas, utmanas och stå 

inför nya utmaningar ser Camilla som en motivationsfaktor samtidigt som hon brinner 

för att se hur andra utvecklas och tar sig framåt i arbetet. Att känna ansvar i arbetet 

benämner Camilla är en viktig faktor för henne:  

Ja, jag upplever mitt arbete som ansvarsfullt och det är viktigt för mig att 

känna ansvar. Med ansvar utvecklas jag som person och i min arbetsroll. 

(Camilla) 
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Frida uppskattar känslan av att kunna påverka sitt arbete och få en överblicksbild över 

arbetet som utförs. Hon upplever att eget ansvar för kund och möjligheten att välja väg är 

det som motiverar att prestera i arbetet. Adam påpekar att ett ansvar inte får tas alls som 

revisorsassistent på en större byrå. Camilla hävdar att ett stort ansvar inte kan fås i en 

större byrå på samma sätt som i den mindre byrån: 

Jag ville komma vidare, tillbaka till små och medelstora bolag samt att mitt 

mål alltid har varit att driva eget. Ha det ansvaret jag har idag, det var inget 

en stor byrå kunde ge mig. (Camilla) 

 

Camilla påpekar även att en mindre byrå skapar en möjlighet till att påverka: 

…möjligheten till att få vara med och påverka, komma med egna idéer och 

vara en del av byråns framgång. (Camilla)  

 

Även Erika upplever sitt arbete som mycket ansvarsfullt, hon menar att  

fel kan leda till stor skada för kunden. Erika konstaterar att ett större ansvar är viktigt för 

henne men att det ibland är tufft exempelvis när man jobbar under tidspress och stöter på 

problem som är svåra att lösa. Samtidigt ser Erika ansvar som något positivt då hon säger 

att hon vill vara med och ta ansvar för att hela byrån utvecklas och att alla trivs på sitt 

arbete.   

4.5 Sammanfattande reflektioner   

Empirin för studien visar att studiens informanter har olika syn på ordet karriärutveckling 

och att karriärutveckling betyder delvis olika för varje informant. En gemensam aspekt 

är dock att karriärutveckling på ett eller annat sätt innebär att utvecklas som individ vilket 

kan ske på många olika sätt. Med det sagt behöver inte nödvändigtvis karriärutveckling 

för en revisorsassistent på en mindre revisionsbyrå innebära att bli auktoriserad revisor, 

som informanterna påstår att det varit på en större revisionsbyrå. Resultatet visade även 

att titel-hierarkin inte upplevs på samma sätt i en mindre revisionsbyrå som på en större 

revisionsbyrå. Studiens informanter påstår att det finns större påtryckningar och 

förväntningar till att klättra i karriären på den större revisionsbyrån. Möjligheten till 

karriärutveckling beskrivs som något svårare på den mindre revisionsbyrån men ändå 

fullt möjlig om man så vill. Här återkommer informanterna till hur karriärutveckling kan 

innebära olika saker i olika sammanhang. Däremot menar en del informanter att det är 

möjligt att bli auktoriserad revisor även på den mindre revisionsbyrån fastän om något 

lite svårare på grund av bristen på utbildningar. Samtidigt kan den mindre revisionsbyrån 
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erbjuda mer personlig hjälp till följd av den familjära kulturen där revisorsassistenten 

faktiskt också vågar fråga om hjälp. 

 

Informanterna uttryckte både för- och nackdelar med karriärutveckling på den mindre 

revisionsbyrån jämfört med den större byrån. En fördel som framkom var att den mindre 

revisionsbyrån erbjuder en mer individanpassad karriärutveckling där man som 

revisorsassistent har större inverkan på hur stegen och karriären ska se ut. En annan fördel 

med en mindre revisionsbyrå visade sig vara att den mindre byrån upplevs som mer 

familjär där man vågar fråga om hjälp. Informanterna betonar även att en fördel med den 

mindre byrån är att man även som revisorsassistent kan få en mer personlig kundkontakt 

och ett närmre samarbete med kollegorna. En upplevd nackdel som framkom från empirin 

var att de mindre revisionsbyråerna inte kan erbjuda lika stort utbildningspaket som de 

större revisionsbyråerna har möjlighet att göra. Ett mindre utbildningsutbud kan resultera 

i att den anställde inte utvecklas på samma sätt som vid större utbildningsutbud. En annan 

nackdel med den mindre byrån kan vara att man inte kan arbeta med större bolag som på 

en större byrå. De mindre byråerna arbetar mestadels med små och mellanstora bolag och 

därmed går man som anställd på en mindre byrå miste om chansen att arbeta med större 

bolag. Detta kan i sin tur resultera i att individen inte utvecklas på samma sätt, inom just 

större bolag, som hen skulle ha gjort på en större byrå. 

 

När temat motivation kom upp i intervjuerna framkom det att ansvar under frihet var den 

viktigaste motivationsfaktorn för de flesta informanterna. En gemensam omständighet 

var att samtliga informanter antog att hygienfaktorerna inte är motiverande utan bara 

faktorer som måste vara uppfyllda för att skapa trivsel och därmed inte bidrar till 

motivation i sig. Vid fråga kring vad som är motiverande i arbetet tenderade 

informanterna istället att tänka på sådant som klassas som motivationsfaktorer i enlighet 

med Herzbergs tvåfaktorsteori. 

 

Ett mönster som tydligt framkom under analysen av studiens empiri var de gemensamma 

egenskaperna som informanterna besitter. I enlighet med studien av Chia (2003) 

motiveras individer som söker sig till mindre revisionsbyråer av förväntningar om större 

självständighet och möjligheten av att kunna påverka sitt arbete. Faktorerna som 

motiverar individerna i de mindre revisionsbyråerna att avancera i karriären har visat sig 
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vara ansvar och möjligheten att kunna påverka. Samtliga informanter betonar hur viktigt 

det är att få ta ansvar och känna sig ansvarig för att känna känslan av motivation. Flera 

informanter har tidigare arbetat på en större revisionsbyrå men valt att söka sig till den 

mindre byrån för att istället få arbeta mer självständigt. Om man ser till Maslows 

behovstrappa är det sista trappsteget självförverkligande som individerna strävar efter, 

känslan av att själv kunna påverka genom sin egen vilja (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Att ha i åtanke är dock att studien inte berör vilka egenskaper som individer inom Big4 

karakteriseras av och studien kan därmed inte fastställa att andra egenskaper eller 

förväntningar finns hos revisorsassistenter på större revisionsbyråer.  
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5. Diskussion & slutsatser  

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser där det bland annat kan konstateras att 

frihet under ansvar visades vara den mest framträdande motivationsfaktorn till 

karriärutveckling för revisorsassistenter i mindre revisionsbyråer. Studien visade även 

att motivation och karriärutveckling är individuellt vars innebörd kan variera från 

revisorsassistent till revisorsassistent. Här presenteras även studiens bidrag, reflektioner 

och begränsningar samt förslag till framtida forskning.  

5.1 Diskussion 

Syftet med denna studie var att bidra till förståelsen för karriärutveckling samt vilka 

motivationsfaktorer som påverkar revisorsassistenter till karriärutveckling på mindre 

revisionsbyråer. Analysen har utgått utifrån frågeställningen: “Hur upplever 

revisorsassistenten möjligheterna till karriärutveckling i mindre revisionsbyråer och vilka 

faktorer är det som motiverar individen att avancera i karriären på en mindre 

revisionsbyrå?”. Möjligheter till karriärutveckling har visat sig finnas även på mindre 

revisionsbyråer men möjligen inte i samma utsträckning som på en större byrå. 

Möjligheter till att avancera till auktoriserad revisor finns till viss del men resultaten från 

studien visar att möjligheter till karriärutveckling kan komma till uttryck på andra sätt än 

att nå auktorisation. Ett annat sätt till karriärutveckling kan exempelvis vara att 

specialisera sig inom olika fackområden som skatt eller lön. Denna möjlighet kan istället 

vara större på mindre revisionsbyråer eftersom det inte finns några specialavdelningar 

inom skatt eller lön på den mindre byrån likt strukturen på större byråer. Av olika möjliga 

faktorer som motiverar revisorsassistenten till att avancera i karriären har det främst visat 

sig vara motivationsfaktorerna att känna ansvar och att känna sig behövd som framhålls 

av informanterna. Samtliga informanter har påpekat hur viktigt det är att få ha ansvar och 

känna sig ansvarig för att vara motiverad på revisionsbyrån. Efter insamlad empiri kan 

även ett antagande om att den mindre byrån associeras med ett större ansvar tas.  

 

Ett stort fokus på utvecklingsmöjligheter och karriärutveckling har visat sig vara viktiga 

faktorer för intervjupersonernas motivation och prestation. Faktorerna belystes av 

informanterna som viktiga faktorer för att känna sig motiverad i arbetet. Flera av 

informanterna menar även att utbildningar är viktigt för att öka revisorsassistentens 
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kompetens, som i sin tur ökar kunskapen och därmed utvecklingen framåt. 

Intervjupersonerna beskriver emellertid karriärutveckling på flera olika sätt som skiljer 

sig från varandra. De tillfrågade revisorsassistenternas syn på karriärutveckling varierar 

från individ till individ. Flera menar att karriärutveckling är en strävan mot auktorisation 

medan andra anser att karriärutveckling är att ges mer ansvar genom exempelvis svårare 

arbetsuppgifter eller eget ansvar för kunden. Resultatet av studien visar att vägen till 

karriär och karriärutvecklingens innebörd påverkas av individernas livserfarenheter och 

värderingar. Baruch (2004) visar i sin studie att göra karriär är individuellt och skiljer sig 

från individ till individ. Gertsson et al., (2017) menar att byråer bör arbeta med 

karriärutveckling för att behålla sina anställda motiverade. Karriärer beskrivs av Baruch 

(2004) som möjligheten till olika vägar. Han menar även att faktorerna som påverkar 

karriärutvecklingen ofta, är präglade av individens särskilda mål och värderingar. Hollow 

& Wik (2016) resonerar om att om revisorsassistenter ska ha möjligheten till 

karriärutveckling är extern och intern utbildning viktigt eftersom det är en stor del av 

karriärutvecklingsprocessen. Informanterna resonerar ofta kring att anställda behöver 

känna att de har möjligheten att åstadkomma något för att vara motiverade till 

karriärutveckling. Alla individer upplever att de har möjligheten att utvecklas i sin karriär 

men att det finns en viss begräsning på grund av att de arbetar på en mindre byrå. Flera 

av informanterna menar att de inte har tillgång till specialister inom olika områden som 

exempelvis skatt. Saknaden av kompetens menar flera informanter skapar en begränsning 

i karriärutvecklingen.  

 

När frågan om vad som är motiverande ställs tenderar revisorsassistenter att tänka på 

motivationsfaktorer snarare än hygienfaktorer. Informanterna nämner inte några 

hygienfaktorer i frågan om vad som motiverar dem vilket är ett tecken på att 

hygienfaktorerna måste vara uppfyllda och att de inte förknippas med motivationen i sig. 

Informanterna tycks därmed uppleva att hygienfaktorer måste finnas för att inte skapa 

vantrivsel men upplever inte att hygienfaktorerna är motiverande i sig. Den viktigaste 

motivationsfaktorn som framkom i studien var ansvar under frihet. Ansvar har enligt 

tidigare forskning också definierats som en viktig motivationsfaktor i arbetet på 

revisionsbyrå (Bolman & Deal, 2005; Baruch, 2004; Thomas, 2009). Samtliga 

informanter ansåg att ansvar var en viktig del för att motivera arbetet som 

revisorsassistent. En möjlig förklaring till att ansvar var den viktigaste framträdande 
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motivationsfaktorn kan vara att individen behöver se sig själv som värdefull för 

organisationen och se möjligheter till att utvecklas för att känna sig motiverad (Zareen et 

al.,2014). En annan möjlig förklaring är att man som individ vill nå självförverkligande 

som är det högsta steget i Maslows behovshierarki. Självförverkligande har tidigare 

kopplats till ansvarstagande (Bärmark, 1985; Jacobsen & Thorsvik, 2002). Att få ta 

ansvar är ett kvitto på att chefen litar på att man utfört ett bra arbete och har kompetens 

och kunskap nog att genomföra uppgifter på egen hand. Informanterna anser att om man 

får mer ansvar efter ett väl utfört arbete är det en form av uppskattning och beröm. Enligt 

teorin om prestationsmotivation strävar individen mot mål som kan utvärderas utifrån 

kompetens (Guan et al., 2017). Genom att få mer ansvar känner sig den anställde unik 

och viktig för företaget, vilket enligt informanterna är viktigt för motivationen och som i 

sin tur ger en högre prestation. Informanternas beskrivning av uppskattning och beröm 

varierar. En del informanter menar att det är viktigt att få uppskattning på individnivå 

medan andra tycker det är viktigt med kollektiv uppskattning såsom att byrån exempelvis 

bjuder på middag. 

 

Efter insamlande och analys av empiri finner vi att karriärutveckling och motivation är 

två komplexa och subtila fenomen. Det fanns inga givna svar för samtliga informanter 

utan varierade från individ till individ beroende på vart de befann sig i livet och deras 

livserfarenheter. Ett mönster som framträdde var att motivationsfaktorerna kom att visa 

sig ha olika betydelse för olika individer. Att motivationsfaktorerna skiljde sig åt kan 

bland annat bero på att flera individer befinner sig i olika stadier i livet. 

Motivationsfaktorer som skiljde sig åt var bland annat faktorerna lön och personlig 

utveckling som ligger på botten respektive toppen av Maslows behovstrappa. Maslows 

behovshierarki hävdar att alla individer befinner sig på olika nivåer samt tillfredsställer 

sina behov på olika vis. Att individerna är i olika åldrar och därmed i olika stadier i livet 

tror vi är betydande inte bara för motivationsfaktorer utan även för deras tankar angående 

karriärutveckling. Olika personer motiveras av olika faktorer men det finns dock mönster 

i vilka faktorer som upplevs som viktiga. Anledningen till varför kan vi endast spekulera 

i. Det skulle kunna vara så att somliga individer nöjer sig med att strävar efter att uppfylla 

de lägre behoven i behovstrappan medan andra individer strävar efter de högre behoven 

som exempelvis eget ansvar och personlig utveckling. Eriksson-Zetterquist et al., (2011) 

beskriver motivationsfaktorer som ökar engagemanget och ger exempel på faktorer som 
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erkännande, ansvar och personlig utveckling. Faktorerna är kopplade till arbetets innehåll 

och i sin tur till hur en individ presterar (Eriksson-Zetterquist et al., 2011) 

 

Efter analysering av insamlad empiri finner vi att arbetsmotivation och arbetsglädje är 

två viktiga utgångspunkter för att vara motiverad i arbetet på revisionsbyrå. Flera 

informanter nämner vikten av att det ska vara roligt att gå till jobbet. Informanterna menar 

att om man inte har roligt på arbetet och upplever arbetsglädje kommer man aldrig att 

känna sig motiverad i arbetet. Tidigare studier visar också att trivseln i arbetet och att 

arbetet upplevs som roligt är en form av arbetsglädje som i sin tur är grundläggande för 

att individen ska vara motiverad i arbetet (Chi et al., 2013; Furnham et al., 2009). 

Informanterna påpekar att arbetsglädje är ett krav för trivseln. Utan arbetsglädje upplevs 

man inte som motiverad, menar informanterna. De informanter som tidigare arbetat på en 

större revisionsbyrå anser att arbetet på en mindre byrå är roligare än på en större byrå. 

Informanterna menar då att en mindre revisionsbyrå ger en större arbetsglädje än vad som 

upplevs på den större revisionsbyrån. Att den mindre revisionsbyrån kan upplevas som 

roligare kan bero på att revisorsassistenten får arbeta med mycket bredare arbetsuppgifter, 

får ta ett större ansvar tidigare och att den mindre byrån ger en mer familjär kultur. 

Clabaugh et al., (2000) och Chia (2003) påstår att revisorsassistenters arbetsglädje är 

beroende av revisionsbyråns storlek. 

 

Ingen av informanterna benämnde kulturen på den mindre revisionsbyrån som hierarkiskt 

på samma vis som i en större revisionsbyrå. Informanterna menar istället att byrån lägger 

upp en individuell utvecklings- och utbildningsplan tillsammans med den anställda. Det 

finns däremot en del krav på att avancera även i de mindre byråerna men kraven är inte i 

samma utsträckning som på en större byrå. Några informanter menar dock att det skulle 

kunna finnas en pyramidlik struktur med partners och VD i toppen men utan några 

mellanchefer. Carrington (2014) skriver att up-or-out inte upplevs på samma sätt i en 

mindre byrå. Flera av intervjupersonerna menar att deras byrå inte använder sig utav 

managementsystemet up-or-out.  

 

Det är intressant att höra hur flera av informanterna benämner de stora fördelar som de 

ser i deras nuvarande yrkesposition som revisorsassistent och hur flera av de intervjuade 

revisorsassistenterna har planer på̊ att bli auktoriserade. De individer som strävar efter att 
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göra karriär förklarar att de hoppas ta med erfarenheterna från yrket och har en 

förhoppning om att kunskapen kan vara av relevans i en framtida ansvarsfull yrkesroll 

som exempelvis ekonomichef. Att det finns mindre utrymme att utvecklas i termer av att 

avancera uppåt i karriären instämmer flera informanter om. Studien visar att 

karriärutveckling på den mindre byrån snarare än att klättra i karriären kan handla om att 

få större ansvar, fler ansvarsområden eller nöjda kunder. Revisionsbyråns storlek kan 

enligt Peck (1987) påverka revisorsassistentens karriärutveckling vilket vi ser 

indikationer på i den insamlade empirin. Ett exempel på hur de mindre revisionsbyråerna 

kan ge en försämrad möjlighet till karriärutveckling är möjligheterna till utbildning. Det 

finns en utbildningsplan att följa enligt FAR som de flesta byråer följer, så väl små som 

stora byråer. Däremot sker utbildningar ofta internt eller i ett mindre sammanhang där de 

större byråerna kan erbjuda ett större utbildningspaket. Därmed kan revisorsassistenter ta 

del av fler utbildningar på en större byrå och på så sätt utveckla sin kompetens mer. 

 

Revisorsassistenter på mindre revisionsbyråer upplever en större arbetsglädje än 

revisorsassistenter på större byråer (Clabaugh et al., 2000). Revisorsassistenters 

motivation och arbetsglädje är beroende av revisionsbyråns storlek då större/mindre 

revisionsbyråer attraherar revisorsassistenter med olika motivationsbehov (Chia, 2003). 

Empirin visar att karriärsugna individer tenderar att söka sig till de större 

revisionsbyråerna. En informant påpekar att efter att karriärsuget lagt sig valde han att 

söka sig till den mindre byrån istället. Däremot kan det åter igen påpekas att 

revisorsassistenter inte behöver vara mindre motiverade eller mindre sugna på 

karriärutveckling bara för att de valt att arbeta på en mindre byrå. Det kan istället vara så 

att revisorsassistenter på mindre byråer drivs av annat än att klättra i en stor byrås 

titelhierarki.  

5.2 Slutsatser  

Det har under arbetets gång blivit tydligt att det finns utvecklingsmöjligheter även på en 

mindre revisionsbyrå. Däremot verkar möjligheterna till traditionell karriärutveckling i 

form av avancemang på en karriärstege inte vara i samma utsträckning på den lilla byrån 

som på en större byrå. Resultatet visar att det finns möjligheter för karriärutveckling men 

att möjligheterna är begränsade. Förväntningarna på att revisorsassistenten ska göra 

karriärutveckling från byråns perspektiv finns inte på samma vis på en mindre byrå. 
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Informanterna upplever vidare att pressen till att prestera och utvecklas som individ inte 

är lika strikt som på en större byrå. Det har genom empirin visat sig att mindre resurser 

och en lägre professionell kompetens verkar finnas på en mindre byrå vilket kan bero på 

att det inte finns avdelningar som är specialiserade i ett område i samma utsträckning som 

på en större byrå. På en mindre byrå finns det däremot större möjligheter att ta ansvar för 

områden runt omkring revision eftersom det inte finns specialavdelningar i samma 

utsträckning inom den egna organisationen.  

 

Karriärutveckling på en mindre byrå handlar snarare om fler saker än att klättra i 

hierarkin. Studien har visat att karriärutveckling på en mindre byrå även kan handla om 

mål på byrånivå som att växa som byrå och kunna anställa fler men även om att få ett 

större ansvar, fler ansvarsområden eller nöjdare kunder. Karriärutveckling behöver 

därmed inte bara innebära att bli auktoriserad revisor eller partner på byrån. En slutsats 

utifrån empirin är att avancera och att klättra i karriären uppfattas delvis olika från 

revisorsassistent till revisorsassistent och därmed är väldigt individuellt. 

 

Denna studie har visat på hur motivationsfaktorer i form av ansvar och 

utvecklingsmöjligheter är två faktorer som kan påverka revisorsassistenterna i deras 

beslut inom karriär och utveckling. Utifrån resultatet kan tolkas att revisorsassistenterna 

inte upplever lön som en faktor som är motiverande i sig till utveckling. Vi upplever det 

som att informanterna tar lönen förgivet och räknar med att lönen ökar i takt med 

motivationsfaktorer som exempelvis ansvar och uppskattning. En tolkning kan göras att 

hygienfaktorer inte nämns eftersom om de är uppfyllda skapar de trivsel och inte 

motivation i sig. Det är viktigt att ha i åtanke den kritiken som flera forskare uttrycker 

kring hygien och motivationsfaktorer. Eriksson-Zetterquist et al., (2011) menar att det är 

problematiskt att åtskilja faktorerna eftersom människor är olika och har olika reaktioner 

på faktorer. Studien visar på att intervjupersonerna anser att motivationsfaktorer är 

viktiga för att individer ska känna att de har möjligheten att åstadkomma något. 

Motivation indikerar på att individen lättare uppnår mål och strävan efter att utvecklas 

men även skapar glädje i arbetet.  

 

Inre och yttre motivation samspelar genom att yttre mål kan minska värdet eller helt 

ersätta ett inre mål. Ett exempel från denna studie är hur individernas motivationsfaktorer 
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visade sig förändras över tid. Faktorerna varierade från individ till individ beroende på 

deras livssituation och värderingar i livet. Motivationsfaktorerna varierade speciellt 

mellan individer med stor åldersskillnad. För den äldre individen var avståndet till arbetet 

och att känna sig uppskattad en viktig faktor. För den yngre individen är istället 

utvecklingsmöjligheter den största motivationsfaktorn. Gemensamt mellan dessa 

individer finns dock ansvar under frihet som visade sig vara viktigt för alla informanter 

för denna studie. Resultatet visar att ökat ansvar genererar i större frihet och 

självständighet. Ansvar skapar en känsla av kunskap, kompetens och att känna sig 

behövd. Individerna känner sig uppskattade när de får ytterligare ansvarsområden och 

respekterade vid större förtroende. Möjligheten att utvecklas följer med ansvar (Jacobsen 

& Thorsvik, 2002). 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att motivation och karriärutveckling i arbetslivet är ett 

komplext ämne. Det är ett problematiskt ämne eftersom motivationsfaktorer och vad som 

tillfredsställer individer baseras på individers uppfattningar och värderingar vilka skiljer 

sig från individ till individ. Individerna som intervjuats är olika och befinner sig i olika 

stadier i livet och därmed upplevs faktorernas funktioner olika. Hur upplever 

revisorsassistenten möjligheterna till karriärutveckling i mindre revisionsbyråer och vilka 

faktorer är det som motiverar individen att avancera i karriären på en mindre 

revisionsbyrå? Svaret på frågeställningarna har visat sig vara att karriärutveckling finns i 

de mindre revisionsbyråerna men handlar istället om andra saker än att klättra i hierarkin. 

Det har visat sig handla om ett större ansvar, fler ansvarsområden eller nöjdare kunder. 

Utbildningsmöjligheterna på en mindre byrå och utrymmet till att göra karriär är dock 

begränsat vilket flera av de äldre intervjupersonerna menar är orsaken till att de startade 

sin karriär på en större byrå. Motivationsfaktorn som har varit mest framträdande i studien 

är känslan av att känna ansvar. Informanternas uttalanden indikerar att en mindre byrån 

associeras med ett större ansvar under frihet än på en större byrå.  

5.3 Studiens bidrag 

Nedan presenteras studiens bidrag till forskningsområdet. Studiens bidrag kan delas in i 

praktiska bidrag och studiens bidrag till litteraturen. 
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5.3.1 Studiens praktiska bidrag 

Genom att revisionsbyråer får en förklaring av vilka motivationsfaktorer som anses 

viktiga för att motivera revisorsassistenter kan revisionsbyråerna arbeta med att motivera 

och behålla sina anställda. Mindre revisionsbyråer skulle kunna använda presenterade 

motivationsfaktorer för revisorsassistenter på mindre revisionsbyråer för att på sin 

enskilde byrå arbeta med att motivera revisorsassistenterna. Byråerna skulle kunna låta 

de anställde fylla i en form av utvecklingssamtal där de får besvara vad som motiverar 

dem personligen. Genom utvärderingen skulle chefen sedan kunna arbeta för att motivera 

alla sina anställda för att i sin tur nå högre resultat på byrån, skapa en högre trivsel och 

en bättre arbetsplats. Att ha mer motiverade revisorsassistenter skulle innebära mer 

produktivitet, mindre stress och mer välmående anställa och är därmed intressant även 

utifrån revisionsbyråns perspektiv. Det skulle även kunna bidra till att revisionen håller 

en bättre kvalitet då revisorsassistenterna är mer motiverade. Därmed är inte motiverade 

revisorsassistenter endast till nytta för revisionsbyråerna, utan även indirekt för 

revisionsbyråns kunder och i sin tur intressenter som får ut en bättre revision. Därmed 

kan studiens resultat även bidra för samhället. 

 

En undersökning av vilka motivationsfaktorer som anses viktiga för en revisorsassistent 

på en mindre revisionsbyrå är till nytta även för de som söker sig till revisionsbranschen. 

Genom en förklaring av motivationsfaktorerna kan de lättare avgöra om branschen är vad 

de förväntar sig. Det kan även bidra till rimliga förväntningar på vad revisorsyrket 

innebär. 

Studiens resultat kan även bidra till en större kunskap om motivationsfaktorer och 

karriärutveckling som kan användas i arbetet med att rekrytera revisorsassistenter. 

Studiens resultat bidrar därmed till att revisionsbyråer kan arbeta med att motivera sin 

personal och att rekryterare kan hitta rätt nyanställda. 

5.3.2 Studiens bidrag till litteraturen 

Tidigare forskning inom forskningsområdet har fokuserat på större revisionsbyråer 

tillhörande Big4, på anledningarna till varför anställda på revisionsbyråer väljer att lämna 

revisionsbranschen och vilka faktorer som kan förklara motivationsfaktorer till att stanna 

i branschen samt att klättra i karriären. Forskning inom revisionsbranschen tenderar även 
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att fokusera på auktoriserade revisorer och deras perspektiv, arbete och egenskaper. Det 

finns även forskning om genus, jämställdhet och könsroller. Chia (2003) påpekar att det 

inte finns tillräckligt med forskning kring just revisorsassistenters karriär. 

Motivationsfaktorer och karriärutvecklingen för en revisorsassistent på en mindre 

revisionsbyrå är ett mindre utforskat område. Studien bidrar därmed teoretiskt till 

litteraturen inom revisionsbranschen utifrån ett annat perspektiv. Studien bidrar även 

teoretiskt till litteraturen inom revisionsbranschen genom att belysa att olika 

revisorsassistenter på mindre revisionsbyråer motiveras av olika faktorer som i sin tur 

leder till en individuell karriärutveckling. Denna studie bidrar även till viss del till 

litteratur inom motivationsteori genom att tre olika motivationsteorier ligger till grund för 

analys av empirin. 

5.4 Reflektioner och begränsningar 

Studien har varit av kvalitativ karaktär. Resultatet av denna studie är baserat på empiriskt 

material från nio intervjuer vilket medför att en generalisering av karriärutvecklingen och 

motivationsfaktorer hos revisorsassistenter på en mindre revisionsbyrå inte går att göra. 

För att en studie ska vara generaliserbar krävs en betydligt större empirisk insamling än i 

denna studie. För att få en ytterligare bredd på studien skulle intervjupersoner från helt 

olika byråer valts ut.  

 

Motivation har behandlats utifrån flera olika perspektiv för att fånga dess komplexitet 

med hjälp av Maslows behovstrappa, Herzbergs teori och Vrooms förväntansteori har det 

valda ämnet studerats. Det finns än mer sätt att behandla motivation på men till följd av 

tids- och utrymmesskäl har dessa valts bort i denna studie. Genom att göra val i form av 

definitioner och teoretiska modeller positionerar man sig som forskare. Motivation visade 

sig precis som vid start av studien vara ett komplext och subtilt fenomen, det fanns inte 

ett givet svar för samtliga individer utan varierade utifrån livserfarenheter.  

 

En begränsning i denna studie är Covid-19, Corona, viruset som befinner sig i världen 

har begränsat möjligheterna till insamling av empiri. Flera utav intervjuerna fick ske över 

mail på grund av de försiktighetsåtgärder som råder i samhället. Enligt 

folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi valt i samråd med flera av 

intervjupersonerna att till hänsyn till förkylningar, geografisk spridning och de personer 
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som befinner sig i riskgrupp att göra intervjuer över mail. Digitala intervjuer över mail 

har gett något begränsade svar i jämförelse med de personliga intervjuer som genomförts. 

Det fanns en oro för att intervjupersonen inte skulle förstå frågorna och fånga dess kontext 

över mail men förtydligande kunde ges vid behov och på så sätt behöll vi studiens djup. 

Studien hade dock kunnat förbättrats ytterligare genom fler personliga intervjuer och 

därmed möjligen fånga fler perspektiv.  

 

Ytterligare en begränsning i denna studie är den så kallade intervjuareffekten 

(Denscombe, 2018) som kan ha medföljt vid de fyra personliga intervjuerna. 

Intervjuareffekten kan ha medfört att intervjuernas innehåll påverkats av oss som utförde 

intervjuerna. Informanterna kan även medvetet eller omedvetet ha begränsat sina svar till 

följd av att intervjuerna spelats in. 

5.5 Förslag på framtida forskning 

För att vidare undersöka motivationsfaktorerna till karriärutveckling skulle liknande 

studier kunna utföras, men med andra metoder. Exempelvis skulle en jämförande studie 

mellan mindre och större byråer vara intressant för att se om Chias (2003) resonemang 

om gemensamma egenskaper så som självständighet och möjligheten av att kunna 

påverka skiljer sig åt mellan byråstorlekar. Kvantitativt studier har utförts inom ämnet 

motivation, det hade dock varit av intresse att genomföra en kombination av kvalitativ 

och kvantitativ metod för att få svar på både faktorerna i sig och ett djup i varför. Studien 

skulle kunna vara en utgångspunkt till en vidare kvantitativ studie, i form av exempelvis 

enkätutskick. Det har inte varit möjligt i denna studie eftersom vi har valt att göra en 

studie av kvalitativa karaktär. Om en kvantitativ studie istället utförts och en större 

population skulle få besvara frågeställningar skulle studien möjligen få ett annorlunda 

utfall och eventuellt generera en annan synvinkel av revisorsassistentens 

motivationsfaktorer till att göra karriär. Även att undersöka motivationsfaktorer och 

karriärutveckling utifrån generationer, skulle vara intressant då det från vår studie 

påverkar motivationsfaktorerna. Ytterligare forskning skulle kunna bedrivas med hjälp 

av andra passande teoretiska modeller som möjligen skapat en annan syn på ämnet.   
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Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 2020-03-26 från 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Weng, Q. X., & Hu, B. (2009). The structure of career growth and its impact on 

employees' turnover intention. Industrial Engineering and Management, 14(1), 

14−21.  
Wolvén, L-E. (2000). Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. Lund: 

Studentlitteratur.  
Yustina, A. I., & Putri, F. P. (2017). Do Auditors Feel Stress? Examining Auditor 

Experience and Organizational Commitment. International Journal of Economic 

Perspectives, 11(1), 1486-1498. 

Zareen, M., Razzaq, K., & Mujtaba, B. G. (2014). Impact of Transactional, 

Transformational and Laissez-Faire Leadership Styles on Motivation: A 

Quantitative Study of Banking Employees in Pakistan. Public Organization 

Review, 15(4), 531-549.  
 

 

 

 

  

https://www.revisorsinspektionen.se/publikationer/nyheter/2018/nya-utbildningskrav-for-blivande-revisorer/
https://www.revisorsinspektionen.se/publikationer/nyheter/2018/nya-utbildningskrav-for-blivande-revisorer/
https://www.revisorsinspektionen.se/publikationer/manadsstatistik/
https://www.revisorsinspektionen.se/bli-revisor/
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


  Nilsson & Persson 

73 

Bilaga 1 - Intervjuguide  

Intervjuguide – ur en revisorsassistents perspektiv på en liten revisionsbyrå 

Inledningsvis presenterar vi oss själva samt syftet med intervjun. Vi berättar övergripande 

hur upplägget ser ut och hur lång tid intervjun väntas ta även fast informanten fått 

information om upplägget tidigare över mail.  

Bakgrundsfrågor:  

• Berätta lite kort om dig själv, vilken position har du idag på byrån, tidigare 

utbildning och hur har du tagit dig till den positionen du har idag?  

• Har du någon gång jobbat på en större revisionsbyrå? Om ja, varför valde du att 

lämna?  

• Fanns det några anledningar till att du tog en anställning på en mindre 

revisionsbyrå?  

• Vad anser du det finns för fördelar respektive nackdelar med att jobba på en mindre 

revisionsbyrå?  

 

Karriärutveckling 

• Är karriär viktigt för dig och i sådana fall på vilket sätt?  

• Vad betyder ordet karriärutveckling för dig? 

• Vilka mål har du med din karriär?  

• Anser du att utbildningar bidrar till din karriärutveckling och i sådana fall på vilket 

sätt?  

• Känner du att du har möjlighet att avancera inom byrån? Vad har detta för betydelse 

för dig? Beskriv vilken betydelse möjligheter till karriär har för din 

arbetstillfredsställelse. 

 

Prestationsmotivation 

• Upplever du att det finns en hierarkisk kultur på revisionsbyrån där du förväntas 

avancera i din arbetsroll? 
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Hygienfaktorer 

• Vad motiverar dig att prestera som bäst i arbetet? (Lön? Relationer till 

arbetskollegorna? Trivseln på arbetsplatsen? Status i arbetsrollen?) 

 

Motivationsfaktorer 

• Hur uppmärksammas goda prestationer på byrån? Upplever du att de skulle kunna 

uppmärksammas annorlunda för att motivera ytterligare?  

• Hur viktigt anser du att det är att som individ bli belönad för sitt arbete eller specifika 

insatser?  

• Upplever du ditt arbete som ansvarsfullt och är det viktigt för dig att få känna ansvar?  

 

Avslutningsvis:  

• Har du något som du skulle vilja tillägga?  

 

(Här tas även upp frågor som vi kan tänkas ha missat fråga eller inte fått uttömmande svar 

på exempelvis när det gäller intervjupersonens syn på/känsla inför sin framtida 

karriärutveckling) 
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Bilaga 2 - Mailutskick  

Hej!  

Vi är två studenter på̊ Högskolan Kristianstad som skriver vårt examensarbete inom 

redovisning och revision. Tidigare forskning visar att det råder hög personalomsättning 

bland revisorsassistenter, speciellt på de större revisionsbyråerna. Vi finner det därmed 

intressant att studera karriärutvecklingen och motivationsfaktorer för revisorsassistenten. 

Vi har för vår studie valt att studera fenomenet utifrån individens perspektiv och vårt syfte 

är att bidra till förståelsen för karriärutveckling samt vilka motivationsfaktorer som 

påverkar revisorsassistenten till karriärutveckling på mindre revisionsbyråer. Vi vill 

därför med hjälp av er få en djupare förståelse för hur ni ser på det fenomenet.  

 

Vår förhoppning är att kunna boka en tid för en personligt intervju eller en telefonintervju. 

Vi beräknar tidsåtgången för intervjun till ca 30 min. Alternativt om vi kan ställa våra 

frågor över mail. Alla eventuella svar i studien kommer att vara helt anonyma och 

behandlas enligt GDPR.  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Linnéa Nilsson och Ellinor Persson, Högskolan Kristianstad  

Kontaktinformation:  

linnea.nilsson0168@stud.hkr.se  

ellinor.persson0084@stud.hkr.se  
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