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Sammanfattning  
Att revisionsbranschen har en hög personalomsättning är välkänt. Många nyanställda väljer att 
lämna revisionsbyråerna redan efter tre år. Den höga personalomsättningen är väldigt kostsam för 
byråerna. När anställda väljer att sluta går byrån miste om kunskap samt att en hög kostnad 
tillkommer då det är dyrt att lära upp och utbilda ny personal. Tidigare forskning fokuserar på vad 
byråerna bör göra för att minska personalomsättningen men visar inte vad byråerna faktiskt gör. 
 
Syftet med denna studie är att förstå hur revisionsbyråerna hanterar den stora 
personalomsättningen som råder inom branschen. Genom att studera hur byråerna arbetar med 
att minska personalomsättningen bidrar denna studie med ny forskning inom det upptäckta 
forskningsgapet.  
 
Genom att studera tidigare forskning har sex motivationsfaktorer identifierats, vilka är 
överbelastning, uppfattning om yrket, balans mellan arbete och fritid, karriärmöjligheter, delaktighet 
och arbetsglädje. Revisionsbyråerna behöver motivera sina anställda genom motivationsfaktorerna 
för att få dem att stanna kvar på byrån. Den tidigare forskningen samt studiens insamlade empiri 
har kopplats till de tre teorierna Personal-organization fit, professionsteori och motivationsteori. 
Studiens forskningsområde illustreras i en modell.  
 
Trots de rådande omständigheterna med COVID-19 och de restriktioner som därmed uppstått 
valdes ett genomförande av en kvalitativ studie. Detta gjordes för att få en mer djupgående 
förståelse och kunskap omkring området. Empirin samlades in genom mailintervjuer och Skype-
möten. Studiens slutsats är att byråerna arbetar med samtliga motivationsfaktorer och trots detta 
är personalomsättningen hög. Detta beror på att byrån inte lyckas motivera sina anställda alternativt 
att de anställda väljer att sluta trots att byråerna lyckas motivera dem.  
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Abstract   
That the auditing branch has a high employee turnover is well known. Many new employees leave 
work already within the first three years. The high turnover comes with high costs for the firms. The 
firm will lose the employee´s knowledge and have to train new employees. Existing research only 
focuses on what the firms should do to reduce the high turnover but does not show what the firms 
actually do. 
 
The purpose of this study is to understand how accounting firms are dealing with high employee 
turnover. By studying how the firms work with reducing the turnover this study will contribute with 
new research within the found research gap.  
 
Six motivational factors have been identified by studying existing research. The accounting firms 
need to motivate their employees through the motivational factors to make them stay. The existing 
research and the collected empiricism have been connected with the three theories Personal-
organization fit, Theory of professions and Motivation theory. The studies´ research area is 
illustrated in a model.   
 
A qualitative study was chosen to get a deeper understanding of the research area. Due to COVID-
19 the empiricism was collected through interviews by mail and Skype. The conclusion of this study 
is that even if the accounting firms work with all motivational factors the employee turnover remains 
high. That can depend on the fact that the firms do not motivate the employees enough or that the 
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1. Introduktion 
I introduktionen presenteras en bakgrund till den stora personalomsättningen som många 

branscher, inte minst revisionsbranschen, påverkas av. För att förstå problematiken studeras 

tidigare forskning kring varför revisorer väljer en annan karriärväg samt hur revisionsbyråer 

kan agera för att sänka den höga omsättningen. Vidare presenteras studiens syfte och 

frågeställning. Slutligen ges en disposition av hur uppsatsen är strukturerad. 

1.1 Bakgrund 
Personalomsättning är ett mått som visar hur många personer som slutar och börjar på ett arbete. 

Det kan vara en rotation av anställda på en post eller inom ett visst område (Högberg, 2019). 

Ett argument för att personalomsättning är något positivt är att det fungerar som en naturlig 

sållningsprocess, där endast de bäst lämpade för arbetet stannar kvar. Vidare krävs det enligt 

Dalton och Todor (1979) ny personal för att verksamheten ska kunna anpassa sig och möta den 

utveckling som ständigt sker i samhället. En viss personalomsättning ökar därmed effektiviteten 

inom verksamheten (Dalton & Todor, 1979). Vid en låg omsättning finns det en risk för 

stagnation, vilket begränsar möjligheten för alla anställda att avancera inom organisationen 

(Staw, 1980). En viss personalomsättning kan därmed vara önskvärd. Enligt forskning kan en 

hög personalomsättning dock påverka organisationen negativt. Personalomsättning är kostsam 

och kan på olika sätt vara skadlig för revisionsbyråerna inom Big four (Nouri, 2016). Att behöva 

anställa och utbilda ny personal har ofta en negativ inverkan på revisionens kvalitet (Chi, 

Hughen, Lin, & Lisic, 2013). Byråerna är beroende av kunnig och erfaren personal så som 

managers och partners (Nouri, 2016). I situationer där verksamheten mister den erfarna 

personalen skapas därmed problem. När anställda på en revisionsbyrå väljer att sluta innebär 

det en förlust av kunskap samt en hög kostnad eftersom det är dyrt att lära upp och utbilda den 

nya personalen (Hiltebeitel & Leauby, 2001). Detta är framförallt påtagligt inom 

professionsyrken, där kunskap är företagets tillgång och en högre grad av expertis krävs hos de 

anställda (Dalton & Todor, 1979). Expertisen som en erfaren revisor besitter tar lång tid för en 

nyanställd att uppnå (Nouri, 2016). Oftast leder hög personalomsättning till en negativ spiral 

för företagen. När personal väljer att lämna arbetet ökar arbetsbelastningen för de anställda som 

valt att stanna kvar. Detta kan leda till stress vilket i sin tur kan leda till att de också säger upp 

sig (Elci, Sener, Aksoy, & Alpkan, 2012).  

 



	 	 Kirchhoff	&	Lund	

 2 

Alla branscher, inte minst revisionsbranschen, är intresserade av att veta hur hög deras 

personalomsättning är. Detta nyckeltal är därför något som i stort sett alla företag räknar ut och 

använder sig av (Högberg, 2019). Personalomsättning är ett mått som visar hur många procent 

av de anställda som väljer att lämna sitt arbete under ett år (Arbetsgivarverket, 2019). Den 

procentuella personalomsättningen varierar mellan olika branscher. Inom organisationer med 

krav på eftergymnasial utbildning ligger personalomsättningen i genomsnitt på mellan 2 och 

8% (Klingberg, 2019). Inom revisionsbranschen är personalomsättningen betydligt högre. Ser 

man till de fem största revisionsbyråerna i Sverige hamnar omsättningen på mellan 16 och 20% 

(Callius, 2019; Lennartsson, 2018).  

Personalomsättningen kan vara en indikation på om de anställda trivs på sitt arbete. Det finns 

flera faktorer som påverkar de anställda till att ta valet att säga upp sig (Plus solutions, 2018). 

Inom revisionsyrket är pressen och stressen stor, vilket uppstår då företaget och ledningen sätter 

stora krav på deras anställda. Med en dålig arbetsmiljö, samt denna stress och press, ökar den 

psykiska ohälsan för revisorerna (Wallin, 2019). Även om många ekonomistudenter strävar 

efter och kämpar för att få arbeta på en revisionsbyrå, blir det ett stort bortfall av de nyanställda 

inom endast några år. Detta sker på grund av att arbetet visar sig vara svårare än förväntat 

(Callius, 2019). 

Revisionsbyråer upplever den höga personalomsättningen som något negativt, eftersom det ses 

som en utmanande uppgift att behålla sina nyanställda (Tidningen Balans, 2018). Enligt Hasin 

och Omar (2007) gör den förlorade kompetensen samt den ökade kostnaden för nyanställning 

att det är högst väsentligt för revisionsbyråerna att arbeta för att behålla sin personal. Den 

avgörande faktorn som gör att personal väljer att lämna är arbetstillfredsställelsen (Hasin & 

Omar, 2007). Hög arbetsbelastning kombinerat med höga arbetsrelaterade krav och inget socialt 

stöd är vad som är mest skadligt för de anställdas arbetstillfredsställelse (Van der Doef & Stan, 

1999). Studier visar att ett organisatoriskt engagemang påverkar revisorer positivt genom en 

högre trivsel på arbetet (Garcia & Herrbach, 2010; McManus & Subramaniam, 2014). Ett 

organisatoriskt engagemang innebär lojalitet, hängivenhet samt på vilket sätt den anställde 

identifierar sig med det företaget han eller hon arbetar för  (Mathieu & Zajac, 1990).  

 

1.2 Problematisering 
Den höga personalomsättningen har länge varit ett problem inom revisionsbranschen och är 

därför en väsentlig fråga (Chong & Monroe, 2015). Revisionsbyråerna vill behålla sin personal 
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och på så sätt minska de höga kostnaderna som är förknippade med omsättningen (Hall & 

Smith, 2009). I en studie av Hiltebeitel och Leauby (2001) visades det att över 60 % av 

nyexaminerade revisorsassistenter valde att lämna sitt arbete inom tre år. Det kostar omkring 

150 % av en årslön att ersätta en anställd som väljer att sluta (Hiltebeitel & Leauby, 2001). Att 

behöva anställa och utbilda ny personal har dessutom ofta en negativ inverkan på revisionens 

kvalitet (Chi, et al., 2013). 

 

Tidigare forskning som studerats i denna studie har fokuserat på hur anställda påverkas av 

överbelastning. Det saknas däremot forskning kring hur revisionsbyråer arbetar för att hjälpa 

de anställda att hantera överbelastningen. I forskning av Pradana och Salehudin (2015) studeras 

hur överbelastning av arbete påverkar revisorsassistenter. Studien visar att överbelastning leder 

till en ökad personalomsättning inom revisionsbyråer (Pradana & Salehudin, 2015). I tidigare 

forskning av Gertsson, Sylvander, Broberg och Friberg (2017) studeras varför 

revisorsassistenter väljer att lämna yrket. Revisionsyrket är säsongsbetonat vilket leder till en 

ojämn arbetsbelastning för revisorerna. Detta beror på att många företag avslutar sitt 

räkenskapsår under samma period, nämligen mellan december och februari. Därmed råder ofta 

hög arbetsbelastning för revisorerna under denna period (Gertsson, et al., 2017). I en studie av 

Elci et al. (2012) studeras hur anställda inom olika organisationer påverkas av överbelastning. 

En följd av överbelastning är arbetsrelaterad stress, vilket är en av de största orsakerna till att 

anställda väljer att lämna sitt arbete (Elci, et al., 2012). I en undersökning av Nilsson (2016) 

studeras hur ekonomer upplever överbelastning. Undersökningen visar att stress, som fås av 

den höga arbetsbelastningen, gör att många ekonomer är rädda för att deras hälsa ska påverkas 

negativt i längden. Undersökningen visar att en tredjedel av deltagarna, som alla var ekonomer, 

menar att de inte kommer kunna arbeta med sitt nuvarande arbete i längden på grund av stress  

(Nilsson, 2016). Ledarskap och hur effektivt ledarna kan upptäcka stressnivån hos de anställda 

är av betydelse. När anställda är självsäkra och lojala mot sina ledare minskar den 

arbetsrelaterade stressen (Elci, et al., 2012).  

 

Tidigare forskning har studerat hur uppfattning om yrket påverkar anställda. I denna studie har 

ingen forskning funnits gällande hur revisionsbyråer arbetar för att de anställdas uppfattning 

om yrket ska vara positiva. I forskning av Chia (2003) studeras vad som driver en 

revisorsassistent. Enligt studien finns det en negativ koppling mellan valet att lämna sitt yrke 

och revisorsassistenters uppfattning om yrket  (Chia, 2003). I forskning av Gertsson et al. 

(2017) studeras revisorsassistenters val att lämna sitt arbete. I studien framgår det att låg 
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uppfattning om yrket innebär att den anställde inte betraktar arbetet som prestigefyllt, att arbetet 

saknar mening eller fördelar samt att arbetet inte ger intellektuell stimulans eller 

karriärutveckling. Detta indikerar att revisionsföretagen behöver arbeta kontinuerligt med hur 

de anställda ser på sitt yrke (Gertsson, et al., 2017).  

 

Tidigare forskning har studerat hur balans mellan arbete och fritid påverkar anställda. Forskning 

kring hur revisionsbyråer arbetar för att hitta en balans mellan de anställas arbete och fritid har 

i denna studie inte hittats. I studien av Voydanoff (2005) har en modell skapats som visar hur 

en balans mellan arbete och fritid uppnås. I studien framgår det att balansen är viktig eftersom 

det har en inverkan på den anställdes välmående. Balans uppnås när den anställde känner att 

hans eller hennes resurser möter de krav som ställs på den anställde och att harmoni råder 

mellan arbete och fritid (Voydanoff, 2005). Forskning av Kinman och Jones (2008) studerar 

hur akademikers välmående påverkas av balansen. Långa arbetsdagar och höga arbetsrelaterade 

krav leder till en obalans. Faktorer som behövs för att uppnå en god balans är kontroll i arbetet, 

flexibilitet och ett organisatoriskt stöd (Kinman & Jones, 2008). Forskning av Gertsson et al. 

(2017) studerar varför revisorsassistenter väljer att lämna sitt yrke. Studien visar att balansen 

mellan arbete och fritid påverkar assistenternas val att lämna eller stanna kvar på sitt arbete. 

Detta indikerar att byråerna behöver arbeta med att få fram goda arbetsvillkor som ger en balans 

i de anställdas arbetsliv och fritid (Gertsson, et al., 2017). För att förbättra relationen mellan 

fritid och arbete behöver en minskning av övertid ske. Företagen bör utveckla program som 

minskar arbetstiden och ökar jobbautonomin (Voydanoff, 2005).  

 

Tidigare forskning har studerat hur karriärmöjligheter påverkar anställda. I denna studie har 

dock ingen forskning hittats kring hur revisionsbyråer arbetar med karriärmöjligheter för sina 

anställda. Däremot finns en del forskning som visar att utbildningsprogram och mentorskap är 

initiativ som de anställda upplever stärker deras karriärmöjligheter. Det är därmed intressant att 

studera hur revisionsbyråerna själva tänker och arbetar med detta samt om byråerna arbetar med 

flera initiativ utöver utbildningsprogram och mentorskap. I forskning av Nouri och Parker 

(2013) studeras hur karriärmöjligheter påverkar revisorsassistenter. Enligt studien stärks 

revisorsassistenters engagemang för företaget när de känner att företaget ger en förmån i form 

av karriärmöjligheter. Detta leder i sin tur till en lägre personalomsättning. Effektiva 

utbildningsprogram och organisatorisk prestige är två faktorer som stärker revisorernas 

övertygelse om karriärmöjligheter. Organisatorisk prestige uppfylls när det ses som 

prestigefullt att arbeta på ett företag, och därmed lockas personal dit (Nouri & Parker, 2013). 
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Forskning gjord av Hall och Smith (2009) studerar mentorskap samt hur de anställda upplever 

mentorskapet. Enligt studien innebär mentorskap att en äldre erfaren kollega ger vägledning, 

support och feedback angående karriärplaner och personlig utveckling till en mindre erfaren 

kollega (Hall & Smith, 2009). I en studie av Viator (2001) undersöks hur revisorer påverkas av 

mentorskap. I studien framgår det att det finns två typer av mentorskap: formellt och informellt. 

Den formella mentorn har blivit utsedd av organisationen för att vägleda den nyanställde medan 

det informella mentorskapet inte är styrt av företaget. En informell mentor kan exempelvis vara 

någon som den nyanställde tyr sig till och får därigenom stöd och vägledning. Den informella 

mentorn har självmant, utan inblandning från företaget, tagit på sig detta ansvar. Det har visat 

sig att det informella mentorskapet är det som fungerar bäst. I de fall en nyanställd har haft en 

informell mentor har en lägre nivå av oklarhet kring sin roll och sitt arbete upplevts (Viator, 

2001).  

 

Tidigare forskning studerar hur anställda påverkas av att känna en delaktighet på sitt arbete. 

Ingen forskning har funnits kring hur revisionsbyråerna arbetar för att få sina anställda att känna 

delaktighet. I en studie av Bhatti och Qureshi (2007) studeras hur anställda inom flera olika 

organisationer påverkas av att känna en delaktighet. Studien visar att anställdas delaktighet har 

en påverkande roll för personalomsättningen. Delaktighet innefattar att den anställde kan 

påverka och skapa fördelar för företaget. En ökad delaktighet av medarbetarna har en positiv 

effekt på de anställdas arbetstrivsel, åtaganden och produktivitet (Bhatti & Qureshi, 2007).  I 

forskning gjord av Parker och Kohlmeyer (2005) studeras revisorers uppfattning omkring 

delaktighet och rättvisa. Upplevd rättvisa, såsom att få vara med i beslut som rör lön och 

befordringar, påverkar revisorers arbetstrivsel (Parker & Kohlmeyer, 2005). För att öka de 

anställdas delaktighet krävs både uppmärksamhet från ledningen och initiativ från de anställda, 

vilket är en långsiktig process (Bhatti & Qureshi, 2007).   

 

Tidigare forskning studerar hur anställda påverkas av att känna arbetsglädje. Det har dock inte 

hittats någon forskning som studerar hur revisionsbyråerna arbetar för att få sina anställda att 

känna arbetsglädje. Enligt Armstrong (2020) framgår det att revisorers arbetsglädje och nöjdhet 

inom sitt yrke har en stor påverkan på deras beslut att lämna eller stanna kvar på sitt arbete. I 

en studie av Tubay (2019) undersöks hur jobbnöjdhet påverkar revisorernas avsikt att lämna 

sitt arbete. Studien visar att en inre arbetsglädje är hur mycket man tycker om sitt arbete i sig 

själv och inte har stor påverkan på beslut om att lämna arbetsplatsen. En yttre arbetsglädje, som 

inte innefattar den inre, är istället det som påverkar en revisors beslut om att lämna arbetet eller 
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inte. De största faktorerna för detta är lön och arbetsförhållanden (Tubay, 2019). Kollegor är 

ytterligare en faktor som kan påverka arbetsglädjen hos de anställda. Trivs de anställda på 

revisionsbyrån påverkas arbetsglädjen positivt och de anställda kommer välja att stanna kvar 

på sin arbetsplats (Armstrong, 2020). 

 

Utifrån den befintliga forskningen är det tydligt att den höga personalomsättningen är ett 

problem för revisionsbyråerna. Att revisorer väljer att lämna sitt arbete beror främst på de 

ovannämnda motivationsfaktorerna, vilka är stress, uppfattning om yrket, balans mellan fritid 

och jobb, karriärmöjligheter, delaktighet i beslutsfattning samt arbetsglädje. För att minska 

personalomsättningen behöver revisionsbyråerna förstå faktorerna och vidare arbeta för att få 

de anställda att stanna kvar på sitt arbete. På så sätt kan byråerna motarbeta den höga 

personalomsättningen som råder. Tidigare forskning, som hittats under denna studie, behandlar 

främst hur de anställda påverkas av motivationsfaktorerna. Forskningen visar att byråerna bör 

arbete med de identifierade motivationsfaktorerna för att få sin personal att stanna kvar. I denna 

studie har endast två studier hittats kring hur revisionsbyråerna faktiskt arbetar med 

motivationsfaktorerna, vilka båda fokuserar på motivationsfaktorn karriärmöjligheter. I dessa 

två fall studeras endast vissa aspekter inom karriärmöjligheter. Det är därmed intressant att 

studera hur byråerna vidare arbetar med denna motivationsfaktorn. För att ytterligare förstå 

varför personalomsättning är ett problem behövs en förståelse kring hur byråerna arbetar med 

samtliga motivationsfaktorer. Forskning som saknas inom varje faktor utgör tillsammans 

studiens forskningsgap. Med denna studie är avsikten därmed att bidra till den befintliga 

forskningen och fylla det upptäckta forskningsgapet kring vad revisionsbyråerna faktiskt gör 

för att minska sin personalomsättning. Genom att undersöka hur två stora revisionsbyråer 

arbetar med motivationsfaktorerna, kan ett antagande om att andra stora revisionsbyråer arbetar 

på ett liknande sett tas. Att förstå hur byråerna arbetar med varje motivationsfaktor kan resultera 

i att eventuella brister i deras arbetssätt identifieras. En ökad förståelse kring hur byråerna bör 

arbeta kan leda till en förbättring av arbetssättet som vidare kan leda till en minskad 

personalomsättning.  

 

1.3 Syfte  
Syftet med denna studie är att förstå hur revisionsbyråerna hanterar den stora 

personalomsättningen som råder inom branschen.  
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1.4 Frågeställning 
Hur arbetar revisionsbyråerna för att minska den höga personalomsättningen? 

 

1.5 Disposition 

I kapitel 1 presenteras en bakgrund kring vad 

personalomsättning är, vilket är grunden för denna uppsats. 

Efter detta tas en problematisering kring ämnet upp. 

Problematiseringen bygger på tidigare forskning som 

studerats. Vidare följs detta av studiens syfte och frågeställning, vilket ligger till grund för 

studiens kommande kapitel. 

 

I kapitel 2, litteraturgenomgång, behandlas tre teorier som 

fungerar som verktyg och möjliggör en analys av studiens 

insamlade empiri. Under varje teori presenteras en analys av 

hur teorin är applicerbar för denna forskning.  Presentationen 

och analysen av teorierna mynnar ut i en modell som presenteras sist i kapitlet. 

 

I kapitel 3, metodgenomgång, beskrivs de metoder som 

använts för denna forskning. Vilken vetenskap som använts 

samt val av metoder och tillvägagångssätt presenteras. Att 

tydligt visa studiens metoder och tillvägagångssätt leder till 

att läsaren har en möjlighet att göra en egen bedömning om hur korrektheten kring det slutliga 

resultatet är. 

 

I kapitel 4 behandlas den insamlade empirin. Materialet 

delas in i de sex upptäckta motivationsfaktorerna som visas 

i studiens modell. Genom denna uppdelning blir det lättare 

att tolka materialet.  

 

 

 

Kapitel 2 

Litteratur 

Kapitel 4 

Empiri 

Kapitel 3 

Metod 

Kapitel 1 

Inledning 
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I kapitel 5, som behandlar en analys av empirin, analyseras 

varje motivationsfaktor. Uppdelningen är densamma som i 

kapitel 4, det vill säga baserat på studiens modell, för att 

skapa en tydlig struktur.  

 

 

Det sjätte och sista kapitlet inleds med en sammanfattning 

av studien. Därefter presenteras studiens resultat, slutsats 

och begränsning. Slutligen läggs förslag för framtida 

forskning fram. 

  

Kapitel 5 

Analys 

Kapitel 6 

Slutsats 
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2. Litteratur 
I detta kapitel presenteras teorierna Personal-organization fit, professionsteori och 

motivationsteori. Teorierna valdes eftersom de går att koppla till studiens forskningsområde. 

Med hjälp av tidigare forskning möjliggörs en koppling mellan motivationsfaktorerna och de 

tre teorierna. Inom varje teori redovisas de motivationsfaktorer som går att koppla till teorin. 

Avslutningsvis presenteras studiens forskningsområde i en modell.  

2.1 Personal-organization fit 
Personal-organization fit härstammar från Person-environment fit, vilken delas in i och 

behandlar fyra olika områden. De fyra områdena är Person-group fit, Person-supervisor fit, 

Person-job fit och Personal-organzsation fit (Van Vianen, De Pater, & Van Dijk, 2007). Alla 

fyra områden studerar reaktionen som uppstår när en individ matchas med ett arbete (Carless, 

2005). Person-group fit beskriver kompatibiliteten inom ett arbetsteam samt mellan en individ 

och hans eller hennes kollegor (Kristof-Brown, Zimmerman, & Johnson, 2005). Person-

supervisor fit beskriver matchningen mellan en överordnad och hans eller hennes anställde 

(Kristof-Brown, et al., 2005). Person-job fit beskriver matchningen mellan en individs 

förmågor och arbetsuppgifterna (Carless, 2005). Det fjärde området, Personal-organization fit, 

visar hur kongruenta personalens värderingar är med organisationens (Van Vianen, et al., 

2007). Dessa fyra områden har visat sig ha ett samband med organisationens 

personalomsättning (Sutarjo, 2011). Enligt Kristof (1996) är linjerna mellan de fyra områdena 

oftast diffusa och kan vara svåra att skilja åt. Vanligt är därför att endast Personal-organization 

fit, även kallat P-O fit, används (Kristof, 1996).  

 

P-O fit beskrivs i praktiken som kompabiliteten mellan en individ och en organisation (Farooqui 

& Nagendra, 2014; Kristof-Brown, et al., 2005). Kompabiliteten kan uppstå från två olika 

perspektiv. Det första är det så kallade needs-supplies, vilket uppstår när organisationen 

uppfyller en anställds behov (Edwards, 1991). Det andra perspektivet är demands-abilities som 

hanterar och förklarar huruvida de anställda har förmåga att möta de krav som organisationen 

ställer (Kim, Lin, & Kim, 2019; Kristof, 1996).  

 

En hög P-O- fit är en sorts indikator på att individens värderingar matchas med organisationens. 

Denna matchning av värderingar sker redan före anställningsprocessen (Kim, et al., 2019). 

Enligt Sutarjo (2011) kommer arbetstagare och arbetsgivare att välja varandra. Att en 
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arbetstagare väljer en ny arbetsplats sker inte slumpmässigt, det är snarare en situation som har 

gjort att arbetstagaren lockats dit (Carless, 2005; Farooqui & Nagendra, 2014). Enligt P-O fit 

är det de individer som har delade värderingar med organisationen som ska bli utvalda och 

anställda (Carless, 2005; Sutarjo, 2011). Det är därför av stor vikt att arbetsgivaren fattar rätt 

beslut och väljer att anställa de som har samma värderingar som organisationen (Sutarjo, 2011). 

Utöver matchningen mellan den anställde och organisationen, kan P-O fit även uppstå under 

anställningstiden i form av socialisering. Detta sker genom att omgivningen på arbetsplatsen 

har en inverkan på den nyanställdes tankesätt, uppförande och värderingar (Chatman, 1991). 

De anställda som inte har delad syn och värderingar med organisationen är troligen de som 

kommer att lämna arbetet (Van Vianen, et al., 2007).  Arbetstillfredsställelsen hos en anställd 

har en direkt koppling med P-O fit då den påverkas utav de delade värderingarna (Farooqui & 

Nagendra, 2014). Kristof-Brown et al. (2005) har i sin forskning upptäckt en korrelation som 

visar att personalomsättningen är låg när Personal-organization fit är hög.  

 

Att arbeta inom revision är idag väldigt slitsamt och många väljer att lämna revisionsbyrån på 

grund av detta (Gertsson, et al., 2017). Att koppla detta till Personal-organization fit kan ge en 

förklaring till varför det är så. Enligt teorin försöker de anställda att möta de förväntningar som 

organisationen ställer på dem. När de lyckas med detta kommer deras arbetstillfredsställelse att 

öka. I denna studie har P-O fit använts för att förstå hur revisionsbyråer försöker möta de 

anställdas förväntningar (Edwards, 1991). Lyckas byråerna med att möta de anställdas 

förväntningar, och därmed uppnå en hög P-O fit, kommer personalomsättningen att minska 

(Kristof-Brown, et al., 2005).  

 

2.2 Motivationsfaktorer inom Personal-organization fit 
Arbetsglädje, uppfattning om yrket samt balans mellan arbete och fritid är motivationsfaktorer 

som kan kopplas till Personal-organization fit. Enligt P-O fit är det av stor vikt att 

revisionsbyråerna anställer individer som matchar organisationen (Sutarjo, 2011). Med delade 

värderingar och en bra möjlighet till socialisering skapas gemenskap och samhörighet vilket 

leder till en ökad arbetsglädje (Farooqui & Nagendra, 2014). En anledning till att revisorer 

väljer att lämna sin arbetsplats är brist på samhörighet med organisationen och kollegorna 

(Armstrong, 2020). Arbetsglädje uppstår även när den anställde har uppfyllt och mött 

organisationens krav samt när den anställdes behov och förväntningar blir uppfyllda av 

företaget (Kristof, 1996). Genom att se till att anställa individer vars värderingar matchar 
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organisationens, samt sätta rimliga uppnåeliga krav på sina anställda, kan revisionsbyråerna 

skapa arbetsglädje på arbetsplatsen (Armstrong, 2020; Farooqui & Nagendra, 2014). 

 

Uppfattning om yrket kan kopplas till P-O fit eftersom det grundar sig i hur kongruenta den 

anställdes och organisationens värderingar är. Det är av stor vikt att arbetsgivaren väljer att 

anställa individer som har liknande värderingar som organisationen (Sutarjo, 2011). Låga 

förväntningar på arbetet kommer enligt Gertsson et al. (2017) leda till att värderingarna som 

tidigare delats med organisationen tappas eller försvinner (Carless, 2005). Det är därför viktigt 

att revisionsbyråerna arbetar med att få sina anställda att bibehålla höga förväntningar och att 

ha fortsatt delade värderingar.  

 

Balans mellan arbete och privatliv kan kopplas till P-O fit eftersom teorin grundar sig på att de 

anställda försöker möta de förväntningar som organisationen ställer på dem. Företagets krav på 

medarbetarna i kombination med de krav många anställda sätter på sig själva, kan leda till en 

stor press på de anställda. Vidare kan detta medföra en obalans mellan de anställdas arbete och 

fritid. Forskning visar att långa arbetsdagar och höga arbetsrelaterade krav leder till en obalans 

(Kinman & Jones, 2008). Det är viktigt att revisionsbyråerna arbetar för att få fram goda 

arbetsvillkor som ger de anställda en bra balans mellan arbete och privatliv (Gertsson, et al., 

2017).  

 

2.3 Professionsteori 
Professionsteori sträcker sig långt tillbaka i historien och härstammar från sociologin. Det är ett 

forskningsområde som både är brett och komplicerat (Nolin, 2008). Ett av de mest inflytelserika 

verken inom professionsforskning är Andrew Abbotts The system of Professions. Att bestämma 

en enhetlig definition av begreppet profession har varit ett problem inom 

professionsforskningen (Brante, 2009). På grund av det fokuserar traditionella studier framför 

allt på beskrivning, kategorisering och analys av yrkesgrupper för att förstå vad som skiljer 

professionsyrkesgrupper från andra yrkesgrupper (Brante, 1988).  

 

Enligt professionsteori finns det höga förväntningar samt krav på färdigheter och egenskaper 

hos de som arbetar inom ett professionsyrke (Brante, 2005). Professionsyrken anses ha ett 

väsentligt värde för samhället, och betraktas därför som något mer än endast ett specialiserat 

yrke. Dessutom karakteriseras dessa yrken av självreglerande social kontroll (Freidson, 1984). 
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Det är en professions uppgift att vara tillgänglig med tjänster för mänskliga problem (Abbott, 

1988). Ofta krävs flera års utbildning för att arbete inom ett professionsyrke, vilket gör att det 

ses som kunskapsbaserade yrken (Brante, 2005). En hög utbildning gör att personen besitter en 

vetenskaplig kunskap, vilket i sin tur leder till en hög status i samhället och därmed en hög 

inkomst (Brante, 2009). En definition av status är att det skapas genom makt, kunskap och ära 

(Abbott, 1988). Professionsyrken ses även som sociala yrken, vilket innebär att det krävs att de 

anställda även har sociala färdigheter (Grey, 1998).  

 

I revisorsyrket utförs tjänster med hjälp av särskild kompetens och expertis, och därmed krävs 

en hög utbildning (Grey, 1998). På grund av den särskilda kunskapen som krävs anses 

revisionsarbetet som ett professionsyrke (Brante, 2005). Enligt Brante (1988) syns 

professionsteorins påverkan på revisionsbranschen genom kravet på att revisorernas expertkunskap 

måste uppdateras och utvecklas kontinuerligt. Professionell utveckling är nämligen ett inbyggt krav 

inom professionsteori (Brante, 1988). I denna studie används professionsteori för att förstå revisorns 

arbete och analysera på vilket sätt professionen kan vara en faktor till att revisorer väljer att söka 

sig till andra yrken. Vidare studeras hur revisionsbyråerna påverkas av professionen i deras arbete 

med att motarbeta den höga personalomsättningen som råder.  

 

2.4 Motivationsfaktorer inom professionsteori 
Motivationsfaktorerna överbelastning samt balans mellan arbete och fritid kan kopplas till 

professionsteori. Eftersom arbetet som revisor ses som ett professionsyrke ställs det, enligt 

professionsteori, höga krav på expertkunskap hos de anställda (Brante, 2005). Detta gör att ett 

stort ansvar ligger hos de anställda (Brante, 1988). Ansvaret, tillsammans med de höga 

förväntningarna som finns på revisorer, kan leda till överbelastning (Brante, 2005).  

Överbelastning kan i sin tur leda till stress som är en av de största orsakerna till att revisorer 

väljer att lämna sitt arbete (Elci, et al., 2012). Även balans mellan arbetsliv och fritid har en 

påverkan på revisorsassistenters beslut i att stanna eller lämna sitt arbete (Gertsson, et al., 2017). 

Revisionsbyråerna bör därför arbeta för att minska stressnivån hos sina anställda samt arbeta 

fram goda arbetsvillkor som ger en balans mellan de anställdas arbete och fritid (Elci, et al., 

2012; Gertsson, et al., 2017). 
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2.5 Motivationsteori 
Motivationsteori beskriver människors beteenden och bygger på en grundidé om att människan 

drivs av grundläggande motivationskrafter (Armstrong & Taylor, 1996). Det finns många 

tidigare studier om vilka faktorer som påverkar tillfredsställelsen på arbetsplatsen samt 

motivation till arbete.  

 

En inflytelserik teori inom motivationsteori är behovsteorin, som utvecklades år 1943 av 

Abraham Maslow. Behovsteorin utgår från att motivationen drivs av människans behov att 

agera på ett visst sätt i en speciell situation. Maslow utformade en modell som visar och 

förklarar hur mänskliga behov prioriteras. Denna modell kallas för Maslows behovshierarki 

och illustreras som en pyramid (Maslow, 1943). Modellen utgår ifrån att människor ständigt 

strävar efter att utvecklas och nå högre upp i hierarkin. Långt ner i pyramiden finns människans 

grundbehov såsom sömn, vatten, mat och trygghet. När dessa behov är uppfyllda kan 

människan börja fokusera på andra behov som inte anses nödvändiga för överlevnad. Högre 

upp i pyramiden finns bland annat relationer, uppskattning, respekt och självförverkligande 

(Maslow, 1943). Att bli uppmärksammad och respekterad kan till exempel handla om att få 

feedback eller belöning för sitt arbete. Självförverkligande är ett behov av att vara den bästa 

möjliga versionen av sig själv. Det kan bland annat innefatta att utvecklas, känna att man är 

behövd och hjälpa andra. För att uppnå den högsta nivån på pyramiden, självförverkligandet, 

krävs att alla andra nivåer är uppfyllda (Maslow, 1943). 

 

Motivationsteori berör även faktorer som påverkar prestationen och leder till 

arbetstillfredsställelse (Armstrong & Taylor, 1996). År 1957 konstruerade Frederick Herzberg 

en teori, Herzbergs tvåfaktorteori, som berör motivation och arbetstillfredsställelse (Herzberg, 

et al., 1993). Denna teori förklarar vilka faktorer som får de anställda på en arbetsplats att känna 

arbetstillfredsställelse (Herzberg, et al., 1993). I studien framgår det att de anställda drivs av 

motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Exempel på motivationsfaktorer är att ha möjlighet till 

utveckling och att få beröm över en bra arbetsprestation. Hygienfaktorer kan vara att känna sig 

trygg på arbetet, få lön, och att känna sig rättvist behandlad (Herzberg, et al., 1993). För att en 

anställd ska uppleva arbetstillfredsställelse behövs en bra arbetsmiljö samt motivering och 

uppskattning från företaget (Kaufmann & Kaufmann, 2016). Flera studier visar att det finns ett 

samband mellan arbetstillfredsställelse och personalomsättning (Udechukwu, 2009). Anställda 

med en god arbetstillfredsställelse, och därmed arbetsglädje, har en lägre avsikt att sluta sitt 
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arbete (Bullen & Flamholtz, 1985; Chi, et al., 2013). Det blir därför en viktig roll för företaget 

att möta varje anställds behov (Kaufmann & Kaufmann, 2016). 

 

En annan teori inom motivationsteori är målteori. Anställda motiveras av specifika faktorer, 

vilka ser olika ut för varje enskild individ. Målteori förklarar hur de anställda blir motiverade, 

medan behovsteori fokuserar på varför de anställda blir motiverade till att prestera bättre 

(Locke, 1991). Enligt Lockes målteori leder tydligt uppsatta mål till motivation hos de 

anställda. Ett par krav måste dock vara uppfyllda för att skapa motivation. Den anställde 

behöver vara delaktig och engagerad i målsättandet. Det ska vara ett utmanande mål som går 

att uppnå samt att feedback, återkoppling och belöning ska ingå i vägen mot målet. För att 

uppnå detta behövs ett samspel mellan den anställde och organisationen (Locke, 1991). Vidare 

visar studier att arbetsbördan i ett företag är ännu en faktor som har stor påverkan på 

motivationen och arbetstillfredsställelsen. Arbetsbörda och stress är därmed en avgörande 

faktor för avsikten att lämna sin arbetsplats (Chi, et al., 2013).   

 

Sammanfattningsvis förklarar motivationsteori vad som motiverar revisorer att stanna kvar på 

revisionsbyrån. Vidare beskriver teorin hur företagen kan få sina anställda tillfredsställda samt 

få de att arbeta för att uppnå organisationens mål (Armstrong & Taylor, 1996). Eftersom 

revisionsbyråer länge haft problem med en hög personalomsättning är det viktigt att företagen 

lägger resurser på att få sina anställda att trivas på sin arbetsplats (Chi, et al., 2013; Hall & 

Smith, 2009).  

 

2.6 Motivationsfaktorer inom motivationsteori 
Motivationsfaktorerna arbetsglädje, karriärmöjligheter, delaktighet och överbelastning går att 

koppla till motivationsteori. Motivationsteori handlar om att tillfredsställa människans behov, 

vilket görs genom motivation och arbetstillfredsställelse (Herzberg, et al.1993). Flera studier 

visar att anställda med en god arbetstillfredsställelse, och därmed arbetsglädje, har mindre 

avsikt att lämna sitt arbete (Chi, et al., 2013). Det finns olika faktorer som bidrar till 

arbetsglädje. Några av dessa faktorer är karriärutvecklingsmöjligheter, kollegor och 

arbetsförhållanden (Armstrong, 2020; Tubay, 2019).  

 

Enligt Maslows behovshierarki strävar människan ständigt efter att utvecklas (Maslow, 1943), 

vilket kan kopplas till motivationsfaktorn karriärmöjligheter. Erbjudandet om 
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karriärutvecklingsmöjligheterna har störst effekt på revisorsassistenter, eftersom de är längst 

ned i hierarkin och vill klättra uppåt (Nouri & Parker, Career growth opportunities and 

employee turnover, 2013) (Maslow, 1943). För att minska personalomsättningen bör 

revisionsbyråerna arbeta med att erbjuda revisorsassistenter effektiva utbildningsprogram samt 

mentorskap. Detta är två faktorer som stärker de anställdas övertygelse om karriärmöjligheter 

(Nouri & Parker, Career growth opportunities and employee turnover, 2013).   

 

Enligt Lockes målteori leder tydligt uppsatta mål till motivation hos de anställda. Den anställde 

behöver dessutom vara delaktig och engagerad i målsättandet (Locke, 1991). Forskning visar 

att delaktighet leder till en minskad personalomsättning och därmed en ökad tillfredsställelse 

och motivation hos de anställda (Bhatti & Qureshi, 2007). Detta gör det möjligt att koppla 

motivationsfaktorn delaktighet med målteorin. Att de anställda kan påverka och skapa fördelar 

för företaget påverkar arbetstrivseln positivt (Parker & Kohlmeyer, 2005). Ett sätt att få de 

anställda att känna sig delaktiga i beslut, är genom uppmärksamhet från revisionsbyråernas 

ledning. Mentorskap är ett exempel på en sådan typ av uppmärksamhet (Bhatti & Qureshi, 

2007). 

 

Motivationsteori bygger på att människan drivs av olika motivationskrafter (Armstrong & 

Taylor, 1996). Forskning visar att arbetsbördan har en påverkan på motivationen (Chi, et al., 

2013). Överbelastning av arbete leder till stress, vilket är en av de största orsakerna till att 

revisorer väljer att lämna sitt arbete (Elci, et al., 2012). Balans mellan arbete och fritid är 

ytterligare en motivationsfaktor som går att koppla till motivationsteori. Forskning visar att 

överbelastning av arbete, såsom långa arbetsdagar och höga arbetsrelaterade krav, leder till en 

obalans mellan de anställdes arbetsliv och fritid (Kinman & Jones, 2008). För att minska de 

anställdas arbetsbörda, och därmed stress, kan revisionsbyråer arbeta för att få fram goda 

arbetsvillkor samt skapa ett etiskt ledarskap (Elci, et al., 2012). Minskning av övertid är ett 

exempel på arbetsvillkor som minskar stressen (Voydanoff, 2005). 

 

2.7 Modell 
Genom en granskning av forskning, litteratur och teorier som berör detta forskningsämne, har 

ett flertal faktorer som påverkar revisorers motivation upptäckts. De faktorerna som 

identifierats är överbelastning, uppfattning av yrket, balans mellan arbete och fritid, 

karriärmöjligheter, delaktighet samt arbetsglädje. Dessa faktorer har en koppling till 
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revisorernas val att lämna eller stanna kvar på revisionsbyrån. Denna studie utgår från att alla 

motivationsfaktorer är lika viktiga. Det saknas dock en klar bild av vad revisionsbyråerna gör 

för att få sina anställda att stanna kvar på sitt arbete. Med denna studie undersöks därför hur 

revisionsbyråerna hanterar den höga personalomsättningen, vilket görs genom att studera hur 

de arbetar med respektive motivationsfaktor. Nedan illustreras studiens forskningsområde i en 

modell. Modellen har skapats efter vad tidigare forskning visar. Om byråerna arbetar med 

motivationsfaktorerna och på så sätt uppfyller de anställdas behov, förväntas de anställda bli 

motiverade och stanna kvar på sitt arbete. Detta illustreras i modellens vänsterled. I de fall 

byråerna inte arbetar med motivationsfaktorerna kommer de anställdas behov inte att uppfyllas. 

I dessa fall motiveras inte de anställda och därmed finns en risk att de lämnar sitt arbete, vilket 

illustreras i modellens högerled. Eftersom revisionsbyråernas personalomsättning i dagens 

samhälle är hög, studeras i denna studie hur byråerna arbetar med de olika 

motivationsfaktorerna. Grundat på den höga personalomsättningen som råder indikerar 

modellen att byråerna inte lyckas uppfylla sina anställdas behov inom motivationsfaktorerna. 

Resultatet av detta blir att de anställda inte motiveras vilket kan leda till att de väljer att lämna 

sitt arbete. Genom modellen ges en klarhet kring vad revisionsbyråerna faktiskt bör göra för att 

motivera sin personal och på så sätt minska personalomsättningen.   
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Modell 3.1 Forskningsmodell baserad på tidigare forskning. Modellen visar hur revisionsbyråns arbete kring de 

identifierade motivationsfaktorerna påverkar de anställdas val att stanna eller lämna sitt arbete. (Modell egen).  

Revisionsbyrån 

Motivationsfaktorer 

• Överbelastning 

• Uppfattning av yrke 

• Balans mellan arbete och fritid 

• Karriärmöjligheter 

• Delaktighet  

• Arbetsglädje 

Revisionsbyrån arbetar 
med alla 

motivationsfaktorer 

Revisionsbyrån arbetar 
inte med alla 

motivationsfaktorer 

Låg 
personalomsättning 
personalomsättning 

Hög 
personalomsättning 
personalomsättning 
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3. Metod    
I detta kapitel presenteras tillvägagångssätt samt de teoretiska utgångspunkterna som studien 

baseras på. Kapitlet inleds med en förklaring av det vetenskapliga förhållningssättet. Vidare 

presenteras studiens forskningsansats, forskningsmetod, datainsamlingsmetod, urvalsprocess 

samt en kort presentation av de respondenter som deltagit. Därefter diskuteras studiens 

trovärdhet, etiska beaktanden samt hur litteratursökningens tillvägagångssätt har skett. 

Slutligen presenteras bearbetningen av materialet genom att visa hur insamlade data har 

behandlats.  

3.1. Vetenskapligt förhållningssätt 
Ett vetenskapligt förhållningssätt är när en studies vetenskapliga undersökning kopplas till en 

vetenskaplig teori (Lind, 2014). Positivism och hermeneutik är två förhållningssätt som 

vanligen används (Hartman, 2001). Positivism innebär att all vetenskap ska grundas i objektiva, 

mätbara data (Kvale & Svend, 2014). En förklaring ska kunna göras till varför något är som det 

är, vilket kallas för kausalitet (Wallén, 1996). Inom positivism är känslor och personliga åsikter 

inte tillåtna då det anses påverka forskningen. Därmed görs forskningen genom observationer 

och mätningar. Hermeneutik innebär att en beskrivning görs av sådant som inte är mätbart 

(Hartman, 2001). Inom hermeneutiken vill man hitta en förståelse, det vill säga finna en mening 

eller förklaring till varför något är som det är (Andersson, 1979). 

 

I denna studie har förhållningssättet hermeneutik använts. Hermeneutik valdes eftersom 

individers uppfattningar kring upplevelser och handlingar har studerats. Genom detta har en 

förståelse kunnat fås kring revisionsbyråernas arbete med att motivera sina anställda för att 

minska personalomsättningen. (Ödman, 2016). Inom hermeneutiken ska en tolkning göras sett 

ur ett helhetsperspektiv, där människors värderingar och känslor måste tas med. På så sätt 

framställs resultatet på ett så rättvisande sätt som möjligt (Kvale & Svend, 2014). Vid 

användning av hermeneutik kan resultatet av forskningen bli mer generaliserbart än vid ett 

positivistiskt förhållningssätt. Detta beror på att tolkningen vid användning av positivism 

troligen inte resulterar i en helhetsbild och på så sätt kan inte en generalisering göras (Kvale & 

Svend, 2014).  Eftersom hermeneutikern är intresserad av att tolka och förstå, görs detta oftast 

genom en kvalitativ studie (Kvale & Svend, 2014). I denna studie har insamling av datamaterial 

skett genom intervjuer via mail och Skype. Under intervjuerna har respondenterna gett sin 
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uppfattning omkring det studerande området. Vid användning av en kvantitativ 

forskningsmetod hade studien troligen inte resulterat i samma djupgående resultat.  

 

3.2 Forskningsansats 
I denna studie är syftet att förstå hur revisionsbyråerna hanterar den höga personalomsättningen 

som råder inom revisionsbranschen. För att uppnå detta har litteratur, teori och tidigare 

forskning samlats in för att förstå vilka motivationsfaktorer som påverkar de anställda till valet 

att lämna sitt arbete samt vad företagen kan göra för att motivera sina anställda. Det finns två 

forskningsansatser som forskare kan använda, nämligen induktion och deduktion. I en induktiv 

forskningsansats utgår forskaren från empiri som samlats in genom egna undersökningar eller 

observationer i verkligheten. Empirin används sedan för att dra slutsatser och generaliseringar 

(Hansson, 2011). I en deduktiv forskningsansats utvecklar forskaren hypoteser eller teorier 

utifrån den studerade litteraturen och teorin. Teorin eller hypotesen som uppstått, det vill säga 

en förklaring av samband mellan olika mätbara händelser, måste ifrågasättas. Genom deduktion 

granskar forskaren hypoteser eller teorier för att bevisa att de stämmer (Bell, Bryman, & Harley, 

2019). Denna studie har baserats på en deduktiv forskningsansats. Genom befintlig teori och 

litteratur har en modell, istället för teori eller hypotes, kring forskningsområdet och det 

identifierade forskningsgapet skapats (Hartman, 2001). Baserat på modellen har empiri samlats 

in genom intervjuer, vilket i sin tur mynnat ut i ny teori (Bell, et al., 2019). Har forskaren erhållit 

ett stort underlag vid datainsamlingstillfället, som visar på ett tydligt samband, kan en slutsats 

dras. Denna slutsats omfattar inte endast det insamlade materialet, utan kan även appliceras på 

ett större generellt plan. På detta vis kan en ny generell teori födas fram (Hartman, 2001). I 

denna studie har ett mindre underlag samlats in genom intervjuer, vilket gör att generella 

slutsatser inte kan dras av de olika funna sambanden.  Trots ett mindre urval kan denna studie 

leda till ytterligare aspekter som i sin tur kan leda till att fler forskare väljer att forska vidare 

inom detta forskningsgap (Hartman, 2001). 

 

3.3 Forskningsmetod  
Det finns två olika typer av forskningsmetoder vid insamling av empiriska data, nämligen 

kvalitativ och kvantitativ metod (Denscombe, 2018). I en kvalitativ metod sker datainsamling 

oftast via en tvåvägskommunikation, där intervjuer är ett vanligt tillvägagångssätt. I en 

kvantitativ studie används istället en envägskommunikation, där användning av enkäter är en 

av de vanligaste insamlingsmetoderna (Denscombe, 2018). I denna studie har en kvalitativ 
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forskningsmetod använts, vilken fokuserar på att få en djupare förståelse kring 

forskningsämnet. Under datainsamlingen utgår forskaren främst från vad respondenterna säger, 

skriver och gör. Detta gör att forskaren kan gå på djupet inom ett problemområde. 

Respondenterna ses som olika individer som gör sin egen subjektiva bedömning. Den 

kvalitativa metoden anses därmed vara något mindre exakt än vad den kvantitativa metoden 

anses vara. Forskaren strävar efter att skapa en förståelse inom det studerande området, samt 

förstå problemets innebörd (Denscombe, 2018).  

 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse kring hur revisionsbyråerna arbetar för 

att minska den höga personalomsättningen som råder, och därmed användes en kvalitativ 

metod. Intervjuer med revisionsbyråers personalchefer samt personal från HR möjliggjorde en 

analys kring om byråernas arbetssätt motiverar de anställda till att stanna kvar på sin arbetsplats. 

Med den kvalitativa metoden kunde respondenterna ge längre och mer detaljerade svar vid 

intervjuerna. Enligt Denscombe (2018) är en fördel med intervjuer att det är flexibelt eftersom 

följdfrågor kan ställas. I denna studie ställdes följdfrågor när respondenternas svar var otydliga. 

Genom detta, samt genom att intervjua ett mindre urval respondenter, lyckades djupgående svar 

som berör forskningsområdet samlas in. Detta hade varit svårt att lyckas med vid användning 

av en kvantitativ intervju, eftersom till exempel enkätundersökning inte kan samla in detaljerad 

information och därmed inte gå på djupet i samma utsträckning som en kvalitativ metod  

(Denscombe, 2018). 

 

3.4 Litteratursökning  
I studiens litteratursökning har ett flertal källor används. Dessa källor består främst utav 

vetenskapliga artiklar, men även relevant litteratur, ekonomiska tidskrifter samt webbsidor. 

Artiklar har samlats in genom Högskolan Kristianstads databas Summon. Vid sökandet av 

artiklar har sökord använts för att få fram relevant forskning. Exempel på sökord som används 

är employee, staff, turnover, audit, audit firms, accounting och accounting firms. De 

vetenskapliga artiklarna har främst använts för att få en förståelse kring ämnet samt för att hitta 

ett forskningsgap. Facklitteratur har använts som grund för studiens tillvägagångssätt samt för 

att samla information kring de valda teorierna. Tidskrifter och populärvetenskaplig information 

hämtat från olika webbsidor har endast använts i brevskrivandet av bakgrunden rörande vad 

personalomsättning är. Genom att välja vetenskapliga artiklar och litteratur som är skrivna av 

olika forskare och författare, samt är publicerade i olika journaler och av olika utgivare, har en 

objektivitet i studien skapats. Inom forskning är det viktigt med objektivitet då inga 
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förvrängningar av forskningsmaterialet, som kan leda till felaktigt resultat, får förekomma 

(Denscombe, 2018). 

 

3.5 Datainsamlingsmetod 
Intervjuer används för att koppla och tolka en individs åsikter, ställningstaganden och 

erfarenheter (Ahrne & Svensson, 2015; Denscombe, 2018). För att öka förståelsen kring ett 

fenomen behövs material samlas in från flera personer som befinner sig i samma situation eller 

position, vilket leder till att deras tolkningar bygger på samma grunder (Ahrne & Svensson, 

2015). Vid tolkning av ett komplicerat område behövs en mer djupgående tolkning göras för 

att förstå sambandet mellan olika fenomen. För att möjliggöra en djupare tolkning av ett visst 

område är intervjuer det bästa tillvägagångssättet, vilket även är den vanligaste typen av 

insamling av data vid kvalitativa studier (Denscombe, 2018). Syftet med denna studie är att 

förklara hur revisionsbyråerna arbetar för att motverka den höga personalomsättningen, och 

därmed användes intervjuer som insamling av empiri. För att kunna ställa de rätta 

intervjufrågorna, och därmed samla in väsentliga data, behövdes en förståelse kring vilka 

faktorer som påverkar de anställda till att lämna sitt arbete. Detta gjordes genom en identifiering 

av tidigare forskning kring området.  

 

Vid användning av intervju som datainsamlingsmetod får forskaren en större variation av svar 

på samma fråga. Detta beror på att respondenterna har möjlighet att ge öppna svar (Ahrne & 

Svensson, 2015). I denna studie har en intervjuguide med fasta frågor satts samman. Frågorna 

riktar sig till personalansvariga och fokuserar på hur revisionsbyrån hanterar och arbetar med 

de olika motivationsfaktorerna som bidrar till att de anställda vill stanna kvar på sitt arbete. När 

intervjuer används som insamlingsmetod kan det antingen ske genom semistrukturerade 

intervjuer eller genom ostrukturerade intervjuer (Denscombe, 2018). Vid semistrukturerade 

intervjuer har forskaren förutbestämda frågor som respondenterna svarar på. Vid ostrukturerade 

intervjuer introducerar forskaren ett ämne och låter sedan respondenten tala fritt kring detta 

(Denscombe, 2018). I denna studie har semistrukturerade intervjuer använts. Genom att 

använda en intervjuguide med fasta frågor möjliggjordes en jämförelse och analys av empirin 

(Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Vid användning av semistrukturerade intervjuer är det vanligen frågan om en personlig intervju 

(Denscombe, 2018). En personlig intervju är när en interaktion sker mellan två individer, 
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närmare bestämt forskaren och respondenten. Positivt med denna metod är att empirin endast 

härrör från en källa, till skillnad från en fokusgrupp eller gruppintervju där det härrör från flera 

källor. Att insamlad data endast kommer från en person underlättar även analysen av den 

(Denscombe, 2018). I denna studien var den ursprungliga avsikten att de personliga 

intervjuerna skulle ske ansikte mot ansikte. De rådande omständigheter kring COVID-19, samt 

kostnaden för resor till och från respondenterna, ledde till ett beslut att inte besöka 

respondenterna. Eftersom några respondenter föredrog intervju via mailkorrespondens och 

andra föredrog intervju via Skype, valdes det att genomföra intervjuer både via mail och Skype. 

Intervjufrågorna skickades ut via mail i ett förberett dokument som personalcheferna och 

personal inom HR kunde svara i. Vid intervjuer som genomfördes via Skype skickades 

intervjufrågorna ut till respondenterna några dagar före intervjutillfället. På så sätt fick 

respondenterna tid till att förbereda sig inför intervjun. Vid genomförande av mailintervjuer 

försvann möjligheten att ställa en direkt följdfråga, istället fick det ske i efterhand genom vidare 

mailkorrespondens med respondenterna. Något som är positivt med mailintervjuer är att det 

skriftliga språket blir mer formellt och skiljer sig från hur de troligen skulle utryckt sig vid en 

vanlig intervju. Detta underlättar vid analys av empirin. Respondenterna hade även betydligt 

längre tid på sig att tänka ut och formulera sina svar, vilket kan resultera i att svaren blir bättre 

och mer utförliga än vid en vanlig intervju (Denscombe, 2018). En nackdel med mailintervjuer 

är att det blir en avsaknad av visuella ledtrådar. Då det inte går att observera respondenten går 

det inte att tyda kroppsspråk och känslouttryck. Exempel på detta kan vara ansiktsuttryck och 

annan icke-verbal informationsöverföring (Denscombe, 2018). Under intervjuerna som 

genomfördes via Skype var det däremot möjligt att observera respondenterna när de svarar på 

frågorna.  

 

På grund av en begränsning i tid för denna studie sattes ett sista datum för insamling av data. 

Då inget slutdatum meddelades till respondenterna, på grund av att de inte skulle känna sig 

stressade att svara, kunde svarsmailen återfås även efter studiens satta slutdatum. Efter det satta 

datumet fanns det inte längre någon möjlighet att använda ytterligare svar då arbetet var tvunget 

att fortskrida framåt. De respondenter som återkopplade på det utskickade mailet med 

intervjufrågor efter det utsatta datumet, kunde inte användas för studien.  

 

Användning av intervju som datainsamlingsmetod kan vara svårt. De svar som ges av 

respondenterna påverkas av deras egna normer och värderingar, vilket ger en begränsad 

synvinkel på det undersökta fenomenet. Enligt Denscombe (2018) kan det därför vara 
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nödvändigt att använda sig utav ytterligare datainsamlingsmetod för att få ett helhetsperspektiv. 

I denna studie var detta inte möjligt på grund av tidsbrist. Något som även anses vara ett 

problem vid intervjuer är den så kallade intervjueffekten, vilket innebär att respondenten 

påverkas av forskaren. Respondenten kan omedvetet ge svar som han eller hon tror att forskaren 

förväntar sig (Denscombe, 2018). Dock minskas denna risk avsevärt när intervjun sker över 

mail då respondenten inte påverkas av forskaren (Denscombe, 2018). 

 

3.6 Urvalsprocess  
Vid insamling av data är det viktigt att göra ett urval (Alvehus, 2013). Ett urval innebär att 

plocka och välja ut en viss mängd personer som ska användas vid insamling av empiriska data 

(Denscombe, 2018). Att använda sig av ett urval är praktiskt eftersom det ofta är omöjligt att 

samla in data från en hel population. Kostnaden i både tid och pengar är ytterligare en faktor 

som påverkar urvalets storlek (Körner & Wahlgren, 2012). Det finns två typer av urval i en 

urvalsprocess, nämligen sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Vid användning av ett 

sannolikhetsurval väljs respondenterna ut på ett slumpmässigt sätt, medan de vid ett icke-

sannolikhetsurval inte väljs ut slumpmässigt (Denscombe, 2018). I denna studie har ett icke-

sannolikhetsurval använts där urvalet har bestått av ett litet antal respondenter (Denscombe, 

2018). Urvalet gjordes genom att kontakta två personalchefer. Dessa chefer hjälpte sedan till 

med att kontakta fler personalchefer på andra kontor som kunde ställa upp som respondenter.  

För studien var varken kön eller ålder på respondenterna intressant. Viktigt var att personerna 

vid intervjutillfället arbetade som personalansvariga för revisorer och revisorsassistenter samt 

kunde svara för hur de arbetade kring personalomsättningen. Samtliga rekommenderade 

respondenter blev kontaktade, vilket var 15 personer. Eftersom alla inte svarade eller hade 

möjlighet att ställa upp som respondenter, intervjuades totalt sex personer. Enligt Ahrne och 

Svensson (2015) ökar chansen att den insamlade empirin blir neutral genom att intervjua sex 

till åtta respondenter från en bestämd grupp. Storleken på urvalet har anpassats efter 

kostnadsfrågan samt efter den begränsade tid som studien gjordes under. Nackdelen med ett 

icke-sannolikhetsurval är att den inte är lika trovärdig och pålitlig som ett sannolikhetsurval 

(Denscombe, 2018). Detta beror på att ett generaliserbart resultat, som går att applicera på hela 

populationen, är svårt att uppnå (Bell, 2015). 

  

För att studien ska förbli anonym har de sex respondenterna delats upp i A till F och byråerna 

till 1 och 2. Det framgår om respondenten arbetar för revisionsbyrå 1 eller revisionsbyrå 2. 
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Personalchefen från revisionsbyrå 1 har svarat på samtliga intervjufrågor medan personal från 

HR på samma byrå endast har svarat på några frågor. Detta beror på att personalen inom HR 

inte ansåg sig kunna svara på alla frågor. Revisionsbyrå 2 ansåg däremot att dess HR-avdelning 

hade den bästa inblicken i ämnet. På grund av detta delades intervjufrågorna, som byrå 2 

svarade på, upp i två delar. Personal inom deras HR-avdelning fick fler och mer omfattande 

frågor än vad personalcheferna fick. Att respondenterna har svarat på olika frågor har ingen 

betydelse för studien. Detta beror på ett antagande om att samtliga kontor för respektive 

revisionsbyrå arbetar på samma sätt. Vilken respondent som svarar på frågorna har därmed 

ingen betydelse för resultatet.  

 

Respondent A  

Respondent A arbetar vid intervjutillfället som personalchef på revisionsbyrå 1. Han har arbetat 

på byrån i 30 år och har under 14 år haft personalansvar i olika roller. Intervjun genomfördes 

över mail. Respondent A har svarat på samtliga frågor.  

 

Respondent B  

Respondent B arbetar vid intervjutillfället som personalchef på revisionsbyrå 2. Hon har arbetat 

på byrån i 10 år och har varit avdelningschef i åtta månader. Intervjun genomfördes över mail. 

Respondent B har svarat på frågorna för personalchefer. 

 

Respondent C 

Respondent C arbetar vid intervjutillfället inom HR på revisionsbyrå 2. Hon har arbetat på 

byrån i 10,5 år. Intervjun genomfördes via Skype tillsammans med respondent D. Intervjun 

spelades in och tog cirka 50 minuter. Intervjun byggdes på frågorna för HR.  

 

Respondent D 

Respondent D arbetar vid intervjutillfället inom HR på revisionsbyrå 2. Hon har arbetat på 

byrån i 12 år. Intervjun genomfördes via Skype tillsammans med respondent C. Den spelades 

in och tog cirka 50 minuter. Respondent D svarade på frågorna för HR.  

 

Respondent E 

Respondent E arbetar vid intervjutillfället inom HR på revisionsbyrå 1. Hon har arbetat på byrån 

i nio månader. Intervjun skedde genom mailkorrespondens. Intervjun byggdes på frågorna för 

HR. Alla frågor blev ej besvarade eftersom respondent E inte ansåg sig ha samma vetskap kring 
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detta som personalcheferna. Hon svarade på en del av frågorna och hänvisade till 

personalchefen för att få ytterligare svar.  

 

Respondent F 

Respondent F arbetar vid intervjutillfället som personalchef på revisionsbyrå 2. Hon har arbetat 

på byrån i nästan elva år och har varit chef i cirka tre år. Intervjun genomfördes över mail och 

intervjun byggdes på frågorna för personalchefer. 

 

Nedan har en tabell sammanställts för att ge en enklare översikt över de olika respondenterna. 

 

Tabell 3.1  

Översikt av respondenter 

Respondent A B C D E F 

Byråtillhörighet      1 2 2 2 1 2 

Verksam på byrån 30 år 10 år 10,5 år 12 år 9 mån 11 år 

Post Personalchef Personalchef HR HR HR Personalchef 

Verksam på post 14 år 8 mån - - 9 mån 3 år 

 (Tabell egen) 

 

3.7 Trovärdighet  
Vid en kvalitativ forskningsmetod är det viktigt att ta hänsyn till materialets trovärdighet. Vid 

insamling av empiri används oftast ett mindre urval av respondenter. Genom att ta hänsyn till 

trovärdighet av materialet kan en bättre kvalitet samt generaliserbarhet skapas (Denscombe, 

2018). Respondenterna har valts att hållas anonyma eftersom det kan leda till att deras 

intervjusvar blir mer ärliga. Ärliga och personliga svar, där respondenten vågar ge negativ kritik 

kring exempelvis revisionsbyråns arbetssätt, leder till att den insamlade empirin blir mer 

användbar för denna studie (Denscombe, 2018). 

 

För att möjliggöra en granskning av den insamlade empirin krävs det att den är pålitlig och 

trovärdig. Det är av största vikt att forskningen är objektiv, det vill säga att forskaren inte 

påverkar forskningen. Forskningen ska inte vara bunden till en specifik forskare, utan ska kunna 

utföras även av andra forskare. När objektiviteten i studien kan säkerställas kan det insamlade 

materialet ses som pålitligt och trovärdigt (Denscombe, 2018). I denna studie har den insamlade 

empirin som presenteras i kapitel 4 skrivits så likt respondenternas svar som möjligt.  
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Det är viktigt att insamlingen av empirin har skett på rätt sätt. Det som respondenten säger ska 

stämma överens med hur det faktiskt är i realiteten (Denscombe, 2018). Genom att använda sig 

utav väl utvalda intervjufrågor, som matchar forskningsområdet, kan den insamlade empirin 

som analyserats anses som trovärdig (Denscombe, 2018). Vidare ökar studiens trovärdighet 

genom att visa upp vilka beslut som tagits och hur studiens olika delar genomfördes, alltså ett 

tydliggörande för hela forskningsprocessen (Denscombe 2018; Ahrne & Svensson, 2015). I 

denna studie har intervjufrågorna byggts på tidigare forskning och teorier, och är därmed 

relevanta för studien. Vidare har frågorna anpassats efter respondenternas kvalifikationer.  

 

3.8 Etiskt beaktande  
I denna studie undersöktes hur revisionsbyråernas arbete med att motivera sina anställda 

påverkar personalomsättningen. Vid insamling av empiriska data finns alltid en risk att 

respondenten är partisk och blandar in egna åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter 

(Denscombe, 2018). Det är därför viktigt att informera respondenterna om deras rättigheter 

(Denscombe, 2018). Detta har gjorts genom ett informerat samtycke där respondenterna får 

information kring studien (Ahrne & Svensson, 2015). Respondenterna blev bland annat 

informerade om att endast nödvändiga data för studiens syfte ska samlas in samt att data inte 

kommer att delas vidare till någon utanför studien. Därefter har respondenterna haft möjlighet 

att avgöra om de vill delta i studien eller inte (Denscombe, 2018). 

 

3.9 Bearbetning av material 
Forskning visar att risken att glömma detaljer blir större ju längre tid som går (Wallén, 1996). 

Transkribering gör det möjligt att få en bättre överblick över materialet, vilket i sin tur 

underlättar en analys och jämförelse av empirin (Denscombe, 2018). Genom tematisering 

sorteras materialet och delas in i kategorier, vilket leder till att det blir lättare att tolka materialet 

(Alvehus, 2013). I denna studie samlades empirin in genom intervjuer via mail och Skype. De 

intervjuer som genomfördes via Skype spelades in. En transkribering av det inspelade 

materialet gjordes i direkt anslutning till genomförandet av intervjuerna. På så sätt kunde 

materialet hanteras på samma sätt som vid mailintervjuerna. Vidare bearbetades den insamlade 

empirin genom att koda varje respondent med en bokstav från A till F. Detta gjordes för att 

lättare kunna särskilja och analysera materialet. Därefter sorterades den insamlade empirin från 

samtliga intervjuer genom att delas in i de upptäckta motivationsfaktorerna. Denna uppdelning 
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möjliggjorde en jämförelse mellan respondentaras svar. Vidare analyserades materialet genom 

att identifiera likheter mellan respondenternas svar. För att förstå och analysera byråernas 

arbetssätt med att minska personalomsättningen kopplades den insamlade empirin till teorier 

och tidigare forskning. På så sätt gick det att studera om och hur byråerna arbetar med 

respektive motivationsfaktor. En tematisk analys har legat till grund för kapitel 4 och 5 i denna 

studie. Kapitel 4 behandlar empirin kopplat till motivationsfaktorerna som identifierats och 

visas i studiens modell. Detta gör det lättare för läsaren att följa med i arbetsprocessen och 

skapa sig en egen uppfattning av studien.  I kapitel 5, som behandlar en analys av empirin, är 

uppbyggnaden densamma som i kapitel 4 för att skapa en tydlig struktur. Genom att analysera 

varje motivationsfaktor läggs en grund till studiens slutsats (Alvehus, 2013).  
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras den empirin som samlats in genom utförande av intervjuer. Empirin 

behandlar motivationsfaktorerna var för sig, vilket gör det tydligare för läsaren. Nedan 

presenteras den insamlade empirin uppdelat i motivationsfaktorerna överbelastning, 

uppfattning om yrket, balans mellan arbete och fritid, karriärmöjligheter, delaktighet och 

arbetsglädje. Empirin har samlats in från totalt sex intervjuer med personalchefer och personal 

inom HR från två byråer inom Big four. Enligt tidigare forskning har de sex 

motivationsfaktorerna ett samband med hur revisorer och revisorsassistenter trivs på sitt arbete.  

4.1 Överbelastning 
Respondent A upplever att både revisorer och revisorsassistenter periodvis känner stress. Dock 

tror och hoppas han att det för det mesta är en positiv stress. Vidare förklarar han att de anställda 

kan ha mycket att göra samt många deadlines samtidigt, men att de förhoppningsvis inte mår 

dåligt av det. Den negativa stressen kan istället uppstå när de anställda inte har kontroll på hur 

mycket de har att göra, och det är därmed viktigt att ha en bra överblick över vad som ska göras. 

I mailintervjun skriver han: 

 (…) därför är det viktigt att man skriver upp vad man har på gång. Det kan ibland 
vara flera uppdrag på en gång och man behöver då sätta tid på allt för att veta hur 
lång tid det beräknas ta. 

Han förklarar att han vid intervjutillfället har 15 olika uppdrag igång samtidigt. Fem av dessa 

tar endast en timme att få klara medan tio av dem kan ta upp till en vecka, men eftersom han 

har kontroll på uppdragen är det inga problem. Utan denna strukturerade planering kan det 

upplevas som massor av arbete som ska göras, vilket utlöser stress. Med en bra planering och 

kontroll över olika deadlines, menar han att stressen påverkas positivt. Han tror även att ett 

hektiskt privatliv kan framkalla stress på arbetet. På revisionsbyrån där respondent A arbetar är 

dessa frågor något byrån ständigt arbetar med. Detta görs bland annat genom att försöka fånga 

upp de anställda som känner sig stressade. Återigen förklarar han att detta ofta beror på 

ostrukturerad planering och att de anställda inte har någon kontroll på hur mycket arbete de har 

att göra. Vidare har byrån vid flera tillfällen haft föreläsare som kommit till kontoret och pratat 

kring detta område.  
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Respondent B upplever att revisorer och revisorsassistenter ofta känner stress på arbetet, vilket 

både kan vara en positiv och en negativ stress. Vidare förklarar hon varför hon tror de anställda 

känner denna stress: 

Många bollar i luften samtidigt och saker som dyker upp i planeringen som man inte 
visste om och man måste prioritera.  

Det är den negativa stressen som byrån lägger fokus på och ständigt arbetar med. 

 

Under intervjun med respondent C och D förklarar respondent D att stress ofta är ett negativt 

laddat ord, men att det inte behöver vara negativt. Hon tror att många anställda känner att det 

kan vara ett högt tempo i yrket som revisor. Medarbetarna arbetar med flera olika uppdrag samt 

med olika uppdragsansvariga samtidigt. De ansvariga löser dessa uppdrag på sitt eget sätt, och 

där är det viktigt att den anställde snabbt förstår hur arbetet ska ske och vad som förväntas av 

dem. Hon anser att det viktiga är att de anställda levererar det som ska levereras. När och hur 

de anställda gör kan vara relativt flexibelt. I de fall den anställde har kontroll på sina 

arbetsuppgifter tror hon att stressen framför allt blir positiv. Hamnar den anställde däremot i en 

situation där personen inte har kontroll och inte hinner med sina uppgifter, kan en negativ stress 

uppstå. Respondenten menar att detta oftast sker när det saknas en dialog mellan den anställde 

och den uppdragsansvarige. Sammanfattningsvis upplever hon att majoriteten av revisorerna 

känner en positiv stress trots att det förekommer en del övertidsarbete. Självklart kan det uppstå 

saker under årets gång, såsom COVID-19 som har påverkat flera anställda negativt under detta 

året. Respondent C förklarar att arbetsbelastningen för revisorer förändras under årets gång. 

Under de två högsäsongerna som råder kan det bli väldigt stressigt för de anställda. Det är 

däremot betydligt lugnare under lågsäsongerna och då kan det till och med bli väldigt lite att 

göra. Respondent D menar att negativ stress även kan uppstå i de perioder då de anställda har 

lite att göra, eftersom det gör det svårt för de anställda att visa att de är ambitiösa och duktiga. 

Detta kan framför allt påverka nyanställda, eftersom de inte har kunskap och erfarenhet nog att 

klara av alla uppdrag själva. Respondent D förklarar att byrån arbetar med ledarskap för att få 

de anställda att känna en positiv stress. Detta ledarskap har en direkt påverkan på hur den 

anställde upplever en arbetsintensiv period och sina olika uppdrag. Respondent C berättar att 

den årliga medarbetarundersökningen visar att de anställda är nöjda med ledarskapet. Vidare 

känner de anställda att de kan påverka sin arbetssituation. Respondent D har själv varit 

avdelningschef tidigare och anser att det är viktigt att dela in den arbetsintensiva perioden i 
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flera etapper. När respektive del är avklarad tycker hon att det ska firas på något sätt. Hon 

förklarar: 

Det kan vara att man fikar eller att det erbjuds något liknande. Någon gång minns 
jag att vi hade en pizzakväll för att verkligen arbeta ikapp. Då satt vi alla till sent på 
kvällen och gjorde det till något socialt och trevligt samtidigt. Det kan också vara 
att man efter jobbet går ut och äter middag eller hittar på något annat. 

Vidare förklarar respondent D att de intensiva perioderna självklart inte får pågå under för lång 

tid. Efter en intensiv period är det viktigt att den anställde får ta det lugnare och arbeta mindre. 

Det är i dessa situationer ledaren har ett ansvar att tala om för de anställda att de ska återhämta 

sig och eventuellt vara hemma en dag extra. Hon förklarar att en del medarbetare är väldigt 

ambitiösa och vill visa vad de går för. I dessa fall kan ledaren ibland behöva tvinga hem 

medarbetare, vilket handlar om den anställdes eget bästa.  

 

Respondent E uppfattar att revisorerna känner stress vid högsäsonger då det är som mest att 

göra. Detta kan till exempel förekomma vid bokslutsarbeten. För att motivera de anställda under 

perioder med hög arbetsbelastning erbjuder byrån utbildningsresor samt teamaktiviteter. Hon 

menar att det gör att de anställda har något att se fram emot.  

 

Respondent F menar att revisorers arbetsbelastning är säsongsbaserat. Under året finns det både 

toppar med hög arbetsbelastning och dalar med låg arbetsbelastning. Under en del perioder är 

det stressigt då de anställda har ett flertal deadlines att förhålla sig till. Olika personer hanterar 

stress på olika sätt. Detta tror respondenten gör att anställda kan uppleva både positiv och 

negativ stress i olika situationer. Hon anser att det är viktigt att fånga upp medarbetare som 

upplever en återkommande negativ stress eller en negativ stress i längre perioder. Att ställas 

inför arbetsuppgifter som de anställda aldrig tidigare gjort och därmed inte har kunskap att 

hantera, tror respondenten framför allt påverkar de anställda till att känna en negativ stress.  

 

4.2 Uppfattning om yrket 
Respondent A tror och hoppas att de anställda tycker att yrket som revisor samt revisorsassistent 

är bra. Detta beror på att många har studerat ett ekonomiprogram på högskola eller universitet 

och haft som mål att arbeta inom en revisionsbyrå. Han hoppas att de anställda inte blir besvikna 

när de börjar arbeta efter studierna. Faktorer som påverkar de anställdas uppfattning om yrket 

tror han är trivsel på sin arbetsplats, att arbetsuppgifterna är stimulerande, att få ta ansvar samt 

att det finns utvecklings- och karriärmöjligheter. Vidare tror han att revisionsbyrån kan påverka 
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de anställdas uppfattning om yrket. Exempelvis erbjuder byrån mycket utbildning, vilket leder 

till att de anställda känner att det finns karriärmöjligheter. Medarbetarna får även mycket stöd 

av mer erfarna medarbetare. Detta anser han kan vara extra viktigt för nyanställda, eftersom de 

kan ha svårt att förstå vad yrket som revisor egentligen är.  

 

Respondent B tror att de anställda på byrån har bra uppfattningar om sitt yrke. Hon förklarar 

dock att det är möjligt att de hade låga uppfattningar innan de började arbeta som revisorer. 

Detta kan bero på att många personer i dagens samhälle inte har kunskap om vad en revisor 

gör. Hon menar att många tror att revisorer är äldre män klädda i beige kostym som sitter på 

sitt kontor och inte pratar med någon. De anställdas uppfattningar om yrket tror hon påverkas 

av vilka kunder de anställda arbetar med samt hur mycket ansvar de anställda får ta trots att de 

är nya i yrket.  

 

Respondent C och D tror inte att de anställda har låga uppfattningar om yrket som revisor. 

Respondent D tror att majoriteten av de anställda ser det som ett prestigefyllt yrke med goda 

karriärmöjligheter. Däremot menar hon att en del personer inte har förstått vad det innebär att 

vara en revisor innan de börjar arbeta som det. Vidare kan det leda till att de anställda upplever 

att arbetet är annorlunda än vad de först trodde att det skulle vara, vilket kan göra att de börjar 

leta efter andra tjänster. Hon förklarar att byrån har en bra karriärstege för de nyanställda. Efter 

fem års anställning ska medarbetarna i princip kunna bli auktoriserade revisorer. Genom olika 

utbildningspaket, som ska leda till en auktorisation, förväntas de anställda utvecklas mycket 

varje år. Respondent C:s uppfattning är att de yngre medarbetarna anser att det finns goda 

utvecklingsmöjligheter. Genom karriärplaner och en gedigen utbildningskatalog med kurser 

känner de anställda att det finns gott om karriärmöjligheter. Respondent C och D menar att 

byrån kan påverka de anställdas uppfattning om yrket. Respondent C tycker det är viktigt att 

medarbetarna förklarar för potentiella arbetssökande hur det är att arbeta som revisor och 

revisorsassistent. Detta kan till exempel göras genom att besöka ekonomistudenter på högskolor 

samt universitet och vid dessa tillfällen förmedla hur det är att arbeta inom revisionsbyrån. 

Vidare kan detta leda till att förväntningarna hos de framtida anställda förändras och det är 

därför viktigt att medarbetarna är transparenta kring hur det är att arbeta på revisionsbyrån. 

Respondent D säger under intervjun: 

Det kan vara så att bland yngre studenter klingar inte revisionsyrket så attraktivt alla 
gånger om man jämför med andra typer av yrken. 
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Vidare menar respondent D att revisionsbyrån har möjlighet att påverka detta, vilket byrån gör 

genom det så kallade employer branding. Det innebär att sociala medier används för att till 

exempel dela små videoklipp och på så sätt visa hur det faktiskt är att arbeta inom byrån. Detta 

tror hon är ett bra verktyg för att arbetssökande ska få en rättvis bild av hur det är att arbeta som 

revisor. När arbetssökande får en bra förståelse kring vad revisionsyrket innebär, kan de lättare 

avgöra om yrket passar dem eller inte. I de fall yrket som revisor inte passar dem, finns det 

möjlighet att arbeta med andra delar inom byrån såsom skatt eller mangaement consulting. 

Respondent D förklarar även att en del yngre medarbetare ser revisionsyrket på en stor byrå 

som ett bra första steg i sin karriär. Detta beror på de karriärmöjligheter byrån erbjuder. Det 

kan vara ett utmärkt sätt för de anställda att nå sina framtida karriärplaner, som inte alltid är att 

arbeta inom en stor byrå. Dessutom menar hon att det inte skulle fungera om alla medarbetarna 

hade valt att stanna kvar. Detta beror på att byrån är en partnerorganisation och att alla inte kan 

bli partners. När en medarbetare väljer att sluta månar byrån om att personen inte väljer att 

arbeta hos en konkurrent, då det ses som ett misslyckande för byrån. I de fall medarbetaren 

väljer att arbeta inom något annat, så som ett av byråns kundföretag, är investeringen i den 

anställde en investering för framtida intäkter. Detta beror på att kundföretaget köper byråns 

tjänster. Vidare förklarar hon att revisionsbyråns ledning är medveten om att en del anställda 

ser sitt arbete som en skola. Detta beror på att de inte är säkra på vad de vill arbeta med i 

framtiden och vet att arbetet på byrån öppnar upp många möjligheter för dem. Som revisor fås 

en inblick inom olika branscher, eftersom en del av arbetet sker ute hos kunder, vilket kan leda 

till att de anställda hittar vad de brinner lite extra för. Det är ofta på detta sätt de anställda 

bestämmer sig för att fortsätta att arbeta som revisor eller gå vidare till något annat. Respondent 

C förklarar att det är positivt och viktigt att byråns alumner återvänder till byrån. I dessa 

situationer har personerna som återvänder med sig ny kunskap och erfarenhet som kan delas 

vidare med befintliga medarbetare. Det är därför väldigt uppskattat när medarbetare kommer 

tillbaka och tar med sig kunskap som endast går att få från andra företag. 

 

Respondent E menar att revisorsyrket kan ha ett felaktigt rykte och därmed kan de anställda till 

en början ha en låg uppfattning av yrket. När de anställda väl har börjat arbeta tror hon att dessa 

låga uppfattningar försvinner. Detta beror på att medarbetarna blir positivt överraskade och 

därmed glada och stolta över yrket. För att stärka de anställdas uppfattningar om yrket arbetar 

byrån bland annat med employer brandning och föreläsningar.  
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Respondent F upplever att de anställda, vilket stämmer överens med 

medarbetarundersökningarna, är stolta att arbeta på företaget. Hon tror att det finns flera 

faktorer som påverkar medarbetarnas uppfattning om yrket. Hon förklarar: 

(…) allt från hur bolaget upplevs utifrån för en extern part till hur man faktiskt 
upplever sin arbetsplats och yrkesroll från kollegor och kunder. Utvecklande 
arbetsuppgifter, lön och karriärmöjligheter tror jag också påverkar. 

 

4.3 Balans mellan arbete och fritid 
Respondent A menar att en balans mellan de anställdas arbetsliv och fritid är emellanåt svårt 

att uppnå. Under högsäsongen på våren arbetar revisorerna och revisorsassistenterna väldigt 

mycket. Detta påverkar de anställdas privatliv genom att de är hemma för lite. Han poängterar 

dock att de anställda har möjlighet till en lång semester samt att arbetet under hösten är mycket 

lugnare. På byrån försöker de möta medarbetarnas önskemål så gott det går. Exempel på detta 

är att anställda som nyligen bildat familj och har små barn varken kan eller ska behöva arbeta 

lika mycket som övriga anställda. I dessa fall är det viktigt att övriga på kontoret känner till att 

personen i fråga inte ska arbete mer än exempelvis 40 timmar i veckan. Vidare förklarar han att 

de anställda kan påverka sin arbetstid till viss del. De har bland annat flextid och under 

högsäsong arbetar de anställda in många komptimmar som sedan kan tas ut under andra delar 

av året. Byrån arbetar på individuell nivå för att hitta en bra balans mellan medarbetarnas arbete 

och fritid. 

 

Respondent B anser att de anställdas uppfattning om balans mellan arbetsliv och fritid skiljer 

sig från person till person. Vidare förklarar hon att det ofta beror på hur länge den anställde har 

arbetat. Har den anställde arbetat i ett par år kommer en brytpunkt, vilket sker när medarbetarna 

ska ta beslutet om att skriva auktorisationsprovet eller inte. De som inte vill skriva provet har 

en mycket lägre toleransnivå, vilket beror på att de mentalt har ställt in sig på att yrket inte är 

en karriär på längre sikt. Vidare förklarar hon att missnöjet med balansen mellan arbete och 

fritid ökar när de anställda har som mest att göra. Under sommaren är de anställda dock mycket 

nöjda med sin balans, då de har möjlighet till längre semester. Hon förklarar: 

Under sommaren är medarbetare desto nöjdare med sin balans och speciellt när de 
jämför med vänner som endast kan ta fem till sex veckors semester på ett helt år.  

Hon förklarar att mer erfarna revisorer har lättare att påverka sin arbetstid. Detta beror ofta på 

att de är duktigare på att prioritera rätt saker i rätt tid.  
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Under intervjun med respondent C och D förklarar respondent D att de anställdas balans mellan 

arbete och fritid är en mycket viktig fråga. Detta är något som ingår i byråns 

medarbetarundersökning och som det ständigt arbetas kring. Hennes uppfattning är att balansen 

mellan arbete och fritid är bra fram till att de anställda ska bilda familj. Denna livsförändring 

gör att de anställda behöver prioritera annorlunda då nya utmaningar tillkommer i vardagen. 

Ofta upplever hon att medarbetare ställer för höga krav på sig själva. De vill kunna fortsätta 

arbeta så som de alltid har gjort, vilket kanske inte alltid går som förälder. Respondenten 

förklarar att målet självklart är att medarbetarna ska ha en god balans mellan arbete och fritid. 

Respondent C tror att det kan finnas förväntningar hos de anställda som inte stämmer överens 

med verkligheten. Det har genomförts en undersökning där en av frågorna handlade om 

föräldraskap i kombination med arbete på byrån. Majoriteten av de som svarade negativt på 

frågan, om man kan kombinera föräldraskap med arbete på byrån, var personer som inte var 

föräldrar. Detta visar att många anställda har en uppfattning om att det inte kommer att gå och 

att det är samma krav som finns på dem idag som på de som har barn. De som däremot svarade 

positivt var föräldrar. Hon tycker det är en intressant korrelation som visar att man kan uppleva 

förväntningar som inte stämmer. Vidare förklarar respondent D att byrån försöker förmedla att 

det fungerar att ha ett privatliv utanför arbetet. Det är även bra om de anställda som ser balansen 

som en utmaning berättar om sin uppfattning för sin chef.  Detta beror på att det kan vara svårt 

för cheferna att läsa av vad varje individ uppfattar. Respondent D anser att de anställda har 

möjlighet att påverka sin arbetstid. För de juniora revisorerna kan denna påverkan vara svårare 

eftersom de är mer beroende utav andra. När de anställda växer in i sin roll och blir mer erfarna, 

blir möjligheten till flexibilitet större. Efter endast några år kliver de anställda in i en roll som 

arbetsledare för de ännu nya juniora revisorerna. Det är då mycket viktigt att leda på ett sätt 

som man själv tycker fungerar bra. Arbetsledaren ska då försöka hjälpa samt säkerställa att de 

anställda hittar en bra balans. Respondent D tror även att det är viktigt att vara öppen med hur 

man själv upplever saker och ting. Vid en upplevelse av obalans ska den anställde säga ifrån 

och inte framstå som en stålman eller stålkvinna. Hon förklarar att balans mellan arbete är ett 

område som, trots att det är svårt, är högt prioriterat inom byrån. Området blir mer och mer 

prioriterat efter varje år som går. Hon förklarar att byrån anser det väldigt viktigt att finna en 

bra balans hos medarbetarna. Vidare säger hon: 

Vi vill ju inte betala för att folk ska jobba för mycket. Man ska veta att om man 
lägger fokus på rätt saker och levererar det som förväntas av en får man gå hem och 
känna sig nöjd. 
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Respondent D menar att det är väldigt individuellt vad som anses vara en bra balans mellan 

arbete och fritid. Därför tycker hon att det är viktigt med lyhördhet. Eftersom de anställda 

arbetar med många uppdrag ligger ett stort ansvar hos uppdragsledaren och därmed inte enbart 

hos chefen. Det finns väldigt många ledare och informella chefer och de behöver fånga upp vad 

det är som inte fungerar. Respondent C instämmer och förklarar att det dessutom handlar om 

en balans som den anställde själv måste se över. Hon berättar att byrån har ett tekniskt system 

som indikerar när medarbetare har arbetat mycket övertid. På så sätt går det att följa upp varför 

det blivit så många arbetstimmar. Respondent C förklarar att de är väl medvetna om att en del 

anställda inte har förmågan att balansera sitt arbete och privatliv själva och att detta då fungerar 

som ett stöd och hjälp.  

 

Respondent E, som arbetar inom HR, väljer att inte kommentera sin egen uppfattning om de 

anställdas balans mellan arbetsliv och fritid. Detta gör hon eftersom hon anser att en 

personalchef kan svara bättre på den frågan. Däremot förklarar hon att byrån använder 

frågeformulär som rör arbetsbelastning samt tidsrapportering, för att hitta en balans i de 

anställdas liv.   

 

Respondent F tror att de anställdas balans mellan arbetsliv och fritid varierar från person till 

person samt när på året frågan ställs till personen. Hon förklarar: 

Vissa perioder under högsäsongen har vi inte balans i livet, då är det fokus på arbete. 
Under andra perioder är det mer fokus på fritid och inte så mycket arbete. Vi arbetar 
utefter att man på helåret ska känna att man har balans i livet.  

Vidare förklarar hon att de revisorer som arbetat på byrån en längre tid kan styra mer över sin 

egen tid och kalender. De kan anpassa kalendern utifrån kundernas behov, vilket är svårare för 

de anställda som arbetat på byrån en kortare tid. Juniorers planering sköts i stor del av mer 

seniora medarbetare eller bemanningsgruppen. De anställdas arbete är inget vanligt arbete med 

arbetstider mellan klockan 8.30-17.00, utan arbetstiderna varier mellan olika veckor och 

säsonger. När medarbetarna arbetar på kontoret, och därmed inte ute hos kunder, finns det mer 

flexibilitet i att starta eller sluta dagen på andra tider än ordinarie tider. Hon berättar att det dock 

finns möjlighet för medarbetarna att trappa ner på arbetstempot under sin karriär i perioder. 

Detta kan till exempel vara i samband med att de anställda startar familj.  
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4.4 Karriärmöjligheter 
Respondent A anser att karriärmöjligheter påverkar de anställdas motivation. Han tror att 

medarbetarna tröttnar på sitt arbete om det inte finns möjlighet att ta sig vidare inom yrket. Att 

se att andra på kontoret arbetar på olika nivåer i karriärstegen samtidigt som den anställde själv 

ständigt utvecklas och klättrar i karriärstegen, gör att anställda känner att det finns 

karriärmöjligheter. Vidare förklarar han att revisionsbyrån arbetar likt en pyramid där de 

anställda klättrar uppåt i hierarkin efterhand som deras erfarenhet ökar. Tanken är att en erfaren 

medarbetare inte ska arbeta med samma arbetsuppgifter som en mindre erfaren medarbetare. 

Det är viktigt att de anställda vet vad som krävs av dem för att ta sig upp till nästa nivå.  

 

Respondent B upplever att karriärmöjligheter påverkar de anställdas motivation i arbetet. 

Faktorer som hon tror påverkar de anställda till att känna att denna möjlighet finns är främst att 

de kan påverka sin roll i olika uppdrag. Detta görs genom att be om specifika uppgifter och 

utmaningar. Vidare är det viktigt att de anställda kan ta sig an interna roller för att utveckla 

andra egenskaper än att endast vara revisor.  

 

Respondent C och D anser att karriärmöjligheter påverkar de anställdas motivation på arbetet 

positivt. Respondent C berättar att medarbetarundersökningarna visar att de anställda anser att 

det finns goda karriärmöjligheter på byrån. Alla människor är dock inte högpresterande 

människor som vill nå högst upp i toppen. En del anställda vill känna sig lite mer bekväma 

innan de tar nästa steg, därför måste byrån ta hänsyn till alla olika individer. Respondent D 

förklarar att byrån arbetar med utveckling av personal på flera olika sätt, vilket stärker de 

anställdas övertygelse om att karriärmöjligheter finns. Hon berättar att de bland annat arbetar 

med något som heter open performance development som fokuserar på personlig utveckling. I 

dessa samtal, som den anställde har med en mentor, sätts mål för varje år upp. Målen följs 

regelbundet upp under året. I slutet av året genomförs en utvärdering av hur det har gått med 

målen. I samtalen har den anställde stora möjligheter att ha diskussioner med sin mentor kring 

vad man vill, hur man tycker att det fungerar och om man har något speciellt intresse som det 

går att arbeta extra med. Respondent D anser att det finns väldigt stora möjligheter för 

medarbetarna, men det handlar mycket på om eget ansvar och att driva sig själv framåt. Om 

den anställde är driven och vill så finns det sällan hinder i vägen för vad personen kan göra. 

Respondent D tillägger att det måste finnas en tydlighet kring karriärmöjligheter. I och med att 

en utvecklingsprocess för respektive individ finns, kommer individer prestera och utvecklas i 

olika takt. Hon förklarar: 
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(…) blir det alltid några individer vid årets slut som har presterar med ”trippel A” 
och några mer enligt förväntan. 

Med citatet ovan menar respondent D att en del anställda presterar högt medan andra presterar 

lägre. Hon menar att det ska finnas karriärmöjligheter oavsett hur medarbetarna presterat under 

året. 

 

Respondent E anser att karriärmöjligheter påverkar de anställdas motivation på arbetet. Genom 

att visa karriärstrappan samt vilka möjligheter som finns för den anställde redan vid 

arbetsintervjun, stärker byrån de anställdas övertygelse om att det finns karriärmöjligheter. 

Vidare förklarar hon att det finns utbildningsprogram som ska förenkla utvecklingsprocessen 

hos de anställda.  

 

Respondent F menar att de anställdas motivation påverkas positivt av att känna att 

karriärmöjligheter finns, vilket även framgår av medarbetarundersökningar. Hon tror att 

synlighet och tydlighet i karriärmöjligheter är faktorer som gör att de anställda känner att dessa 

möjligheter finns. Detta kan uppnås genom att medarbetarna har samtal med sin chef eller coach 

som tydligt framför vilka möjligheter som finns.  

 

4.5 Delaktighet 
Respondent A tror att de anställda känner en delaktighet genom att de får ta ansvar för sina 

delar i revisionen. Han anser att erfarna medarbetare behöver lyssna på de yngre medarbetarna 

samt ta till sig de förslag som de kommer med. Detta leder till att de yngre medarbetarna växer 

och känner sig delaktiga. På revisionsbyrån där respondent A arbetar jobbar de anställda ofta i 

team. I detta team har de anställda möjlighet att delta i olika beslut. Det är även fritt fram att 

komma med tips och idéer löpande under året. Det är dock ofta en chef som tar besluten.  

 

Respondent B upplever att de anställda har lättare att ta till sig och förstå bakomliggande 

orsaker när de får vara delaktiga i olika beslut. Vid situationer då det inte är möjligt för den 

anställde att delta i beslutet, är det viktigt att personen ändå förstår den bakomliggande orsaken 

till beslutet. För att de anställda ska känna en delaktighet förklarar hon att det är viktigt att 

informera medarbetarna kring bakomliggande information innan ett beslut fattas. I de fall ett 

beslut tagits och de anställda inte fått ta del av någon information, är det viktigt att förklara 

varför denna information ej var möjlig att ge ut i förväg.  
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Under intervjun med respondent C och D säger respondent D att hon tror att de anställda anser 

att de får vara delaktiga i olika beslut, men att de ofta inte är beslutsfattande. När chefer tar 

beslut är det viktigt att delge information och förklara varför de gör saker och ting. På så sätt 

förstår de anställda sammanhanget och känner sig delaktiga i varför olika beslut tas. I mindre 

frågor, som kan handla om avdelningen eller uppdraget, tror hon att byrån är lyhörd för inputs 

från de anställda. Det finns även olika typer av grupper som arbetar med frågor lokalt. Hon 

förklarar under intervjun: 

Det kan till exempel finnas en trivselgrupp lokalt på avdelningar som tar olika 
initiativ för att skapa lite glädje mellan varven. 

Respondent D berättar vidare att byrån har en omvänd mentoring där de yngre generationerna 

får vara mentorer för lite mer erfarna medarbetare. Detta görs för att medarbetarna ska få respekt 

för varandra och för att förstå varandras styrkor samt för att erfarna medarbetare ska förstå vad 

som är viktigt för de som nyligen kommit in på arbetsmarknaden. Respondent C lägger till att 

byrån har något som heter new generation round table. Det är cirka tolv juniora medarbetare 

från olika delar av verksamheten som ingår i en grupp och diskuterar olika frågor inom 

företaget. Gruppen diskuterar även frågan med bland annat företagsledningen. Vidare förklarar 

hon att detta görs för att sedan förmedla vidare inputs till de seniora medarbetarna som arbetar 

inom olika delar av verksamheten. Det är ett sätt att samla in uppfattningar, önskemål och inputs 

från övriga. 

 

Respondent F upplever att de anställda påverkas positivt av att känna att de kan vara med och 

påverka olika beslut. För att de anställda ska känna en delaktighet tror hon att det är viktigt med 

en förståelse om att alla är lika viktiga i ett team. Vidare behöver medarbetarna få relevant 

information och förståelse för de olika beslut som tas. De ska dessutom få vara delaktiga i en 

del beslut så att de känner att de har möjlighet att påverka. Hon förklarar att den årliga 

medarbetarundersökningen är väldigt viktig. I undersökningen samlas information kring vad 

som är viktigt in, genom att studera eventuella områden som har försämrats från förra årets 

undersökning. I dessa fall arbetar byrån med dessa områden genom att ta in extra input från 

sina medarbetare. Detta för att förstå vad som är orsaken till att betyget förändrat mellan åren.  
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4.6 Arbetsglädje 
Respondent A upplever att arbetsglädjen är god hos de anställda på byrån. Medarbetarna har 

roligt tillsammans och alla pratar med alla. De anställda har varierande arbetsuppgifter och vid 

perioder då det är mycket att göra hjälps de åt och ställer upp för varandra. Han tror att 

arbetsglädjen främst beror på att de anställda pratar med varandra och inte om varandra samt 

att anställda på alla nivåer i hierarkin blir respekterade. Han förklarar: 

Vi har kul på jobbet. (...) Vi har även andra aktiviteter som inte är arbetsrelaterat på 
samma sätt såsom kick-off, AW och personalfester. 

För att skapa och främja arbetsglädjen på kontoret har byrån där respondent A arbetar en 

trivselgrupp. Denna grupp träffas några gånger om året för att fånga upp vad som kan göras för 

att öka trivseln på kontoret. Alla anställda har möjlighet att lämna önskemål till gruppen 

löpande under året, vilket kan göras anonymt om så önskas.  

 

Respondent B upplever att arbetsglädjen är bra hos de anställda på revisionsbyrån. Hon tror att 

arbetsglädjen påverkas av en del olika faktorer. Det är många anställda i samma ålder och 

position, och som dessutom börjat arbeta på byrån samtidigt. Detta leder till att de anställda 

ofta får vänner för livet. På kontoret är det högt i tak och alla är lika värda oavsett om personen 

är nyanställd eller partner.  

 

Respondent C och D upplever att arbetsglädjen hos de anställda generellt sett är bra. 

Respondent C förklarar att även medarbetarundersökningarna indikerar på en hög 

arbetsglädje. Vidare berättar hon att det finns olika grupper med anställda som arbetar med att 

öka trivseln. En grupp fokuserar på att inkludera mångfalden, vilket i sin tur leder till en ökad 

trivsel. En annan grupp arbetar strategiskt med att uppnå en trivsam arbetsplats, vilket till 

exempel inkluderar ergonomiska möbler på kontoren. Sociala event anordnas både lokalt för 

det enskilda kontoret och gemensamt för alla kontor i landet. Hon menar att dessa olika initiativ 

är några exempel som bidrar till arbetsglädje hos de anställda. Respondent D tillägger att även 

mindre initiativ kan bidra till arbetsglädje. Exempel på detta kan vara att byrån bjuda de 

anställda på fika på fredagar, semlor på semmeldag och kanelbullar på kanelbullens dag. 

Respondent C berättar att byrån har en konstförening och en sportklubb som anordnar olika 

aktiviteter och evenemang. Grupperna organiserar olika turneringar och det är medarbetarna 

själva som styr detta. Respondent D tror att det kan vara lite speciellt att arbeta på en byrå, 

eftersom de anställda ofta anställs i en kull utav medarbetare som kommer direkt från 
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universitetet. När kullen sedan splittras upp, på grund av att de anställda hamnar på olika ställen 

i landet eller får olika uppdrag, blir det extra viktigt för de anställda att träffa varandra genom 

olika sociala aktiviteter. Respondent D anser att det även är viktigt att se till att ha en god 

stämning och klimat i uppdragen. Alla ska dagligen känna att de trivs och att de blir inkluderade. 

Att ha en bra dialog med den som leder arbetet har stor betydelse. Det ska vara tydligt vad de 

anställda ska lägga fokus på och hur arbetet ska utföras. Hon förklarar att den anställde ska 

kunna känna att det går bra att ställa frågor och att man hjälps åt som ett team. Vidare berättar 

respondent D: 

Jag kommer ihåg när jag började. Jag tyckte att det var så kul just för det var som en 
förlängning av universitetet. Man hade fredagspubar för oss som var nya, sen hängde 
ju inte alla där förstås.  

Respondent D menar att anställda som börjar samtidigt alltid kommer känna en tillhörighet till 

varandra. Ofta åker man på kurser gemensamt, vilket också bidrar till en ökad arbetsglädje. Att 

alla träffas och följa samma utvecklingsplan skapar en sammanhållning.  

 

Respondent E anser att arbetsglädjen på revisionsbyrån är god. Byrån arbetar med 

sammanhållning och god företagskultur, vilket bland annat görs genom after work, fester och 

resor. Vidare används ett mentorprogram, ett bonusprogram samt att alla anställda får en buddy. 

Detta tror hon bidrar till att de anställda känner arbetsglädje.  

 

Respondent F upplever generellt sett att arbetsmoralen och arbetsglädjen är hög på 

revisionsbyrån. Det är bra team som arbetar tillsammans. Hon tror dock att alla medarbetare 

har svackor som gör att arbetsglädjen sjunker då och då. Respondenter menar att det är ett flertal 

olika faktorer som bidrar till arbetsglädje. Hon nämner faktorer som att ha roligt på arbetet med 

kollegor, ha tid för paus och samtal, ha tydliga karriärmöjligheter, känna att det finns en mening 

med arbetsuppgifterna, kunna bidra till uppdraget och firman, känna att arbetet ger både 

utveckling och utmaning samt att arbetsmiljön är god.  

 

4.7 Övrigt om motivationsfaktorer 
Både revisionsbyrå 1 och 2 genomför årligen medarbetarundersökningar för att mäta och följa 

upp hur de anställda mår och upplever sitt arbete. Respondent C, D och E, som alla arbetar 

inom HR, bygger framför allt sina svar på resultat från medarbetarundersökningarna.  
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Respondent A förklarar att hans mål är att de anställda ska trivas så pass bra att de vill stanna 

kvar på byrån även om en annan firma erbjuder dem ett nytt arbete med högre ersättning.  

Karriärmöjligheter och fördelar på byrån ska göra att de anställda hellre stannar kvar än går 

vidare till något annat. Han tror därmed att byrån kan påverka de anställda till att stanna kvar 

på sitt arbete.  

 

Respondent C och D förklarar att personalomsättningen på byrån har legat på ungefär samma 

nivå de senaste åren. Den yngre generationen har en tendens att röra sig mer på marknaden idag 

än vad de gjort tidigare. Detta kan bero på att de första arbetsåren på en byrå är en bra 

vidareutveckling efter en högskole- eller universitetsutbildning. Vägvalet att stanna kvar eller 

lämna byrån sker ofta när medarbetare står inför valet att bli auktoriserad revisor eller inte. 

Antingen bestämmer de sig för att satsa på revisionsyrket eller väljer de att söka sig vidare till 

ett annat yrke. 

 

Respondent C anser att balans mellan arbete och fritid samt överbelastning är faktorer som 

byrån fokuserar lite extra på. Hon menar att det är väldigt viktigt att de anställda känner en 

balans mellan arbete och privatliv. Finns det en bra balans tror hon att den anställde trivs bättre 

på arbetet samt lättare kan fokusera på sitt privatliv hemma. Det blir då 100-procentig prestation 

på båda ställena. Respondent D tycker att alla sex motivationsfaktorerna hänger ihop, men tror 

att många anställda under en högsäsong hade svarat att överbelastning samt balans mellan 

arbete och fritid är det viktigaste. Ställs samma fråga till de anställda under en lågsäsong tror 

hon att svaret hade blivit något annat. Respondent D tror dock att medarbetarna klarar av något 

högre arbetsbelastning när de känner att de trivs och har kul tillsammans. Hon anser därmed att 

arbetsglädje är extra viktigt. Det är ett område byrån arbetar kontinuerligt med eftersom de 

anställda presterar bättre och orkar mer när de har roligt. Vidare har respondenterna, genom 

new generation round table, förstått att delaktighet, utvecklingsmöjligheter, karriärmöjligheter 

samt balans mellan arbete och fritid är väldigt viktigt för den yngre generationer. Respondent 

D berättar: 

(…) när någon i den yngre generationen tycker att man inte kan jobba mer för man 
ska iväg och träna eller göra något annat som man tycker är viktigare än jobb, då 
sitter någon av den äldre generationen där som har kämpat hela livet och tycker det 
är konstigt. 

Med detta menar hon att den äldre generationen har blivit uppfostrade med att arbeta 

hårt och det kan därmed bli en generationskrock. 
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Respondent C säger att byrån arbetar med att försöka behålla sina medarbetare. Hon menar att 

det är en investering när medarbetarna trivs och därmed vill stanna kvar på byrån. Dock kommer 

en viss personalomsättning alltid att finnas på grund av hur marknaden ser ut idag. Personer 

tenderar att röra på sig mer idag än vad de gjorde tidigare. Respondent D berättar återigen att 

byrån arbetar med open performance development för att verkligen hitta motivatorerna hos 

respektive individ. I dessa samtal ska de anställda känna att de utvecklas. Byrån är bra på att 

erbjuda andra tjänster i de fall den anställde vill testa på något nytt eller få nya utmaningar. Det 

finns bland annat ett område där byrån hyr ut konsulter såsom controllers. Dessa samtal tror 

respondenten påverkar medarbetarnas trivsel och leder till att de vill stanna på byrån. Vidare 

förklarar hon att en hög personalomsättning kostar väldigt mycket. Det är en vinst för både 

företaget och den anställde när den anställde kan välja andra karriärvägar inom byrån och på så 

sätt stanna kvar. Byrån har ett brett utbud av tjänster och därför är revision inte den enda vägen 

att gå.  
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5. Analys  
I detta kapitel presenteras en analys av den insamlade empirin. Analysen behandlar 

motivationsfaktorerna var för sig, vilket gör det möjligt att jämföra respondenternas svar. 

Nedan analyseras den insamlade empirin vilken delas upp i motivationsfaktorerna 

överbelastning, uppfattning kring yrket, balans mellan arbete och fritid, karriärmöjligheter, 

delaktighet och arbetsglädje. De sex motivationsfaktorerna har, enligt tidigare forskning, ett 

samband med hur revisorer och revisorsassistenter trivs på sitt arbete.  

5.1 Överbelastning 
Överbelastning har visat sig ha en tydlig påverkan på den höga personalomsättningen som råder 

inom revisionsbranschen (Pradana & Salehudin, 2015). Överbelastning leder till stress hos de 

anställda och forskning visar att revisorer är oroliga över att stress påverkar deras hälsa negativt 

på längre sikt (Nilsson, 2016). Båda revisionsbyråerna arbetar för att minska den negativa 

stressen hos de anställda. 

 

Revisionsyrket är säsongsbetonat vilket leder till en ojämn arbetsbelastning för revisorerna. 

Därmed råder ofta hög arbetsbelastning för de anställda under högsäsonger (Gertsson, et al., 

2017). Tidigare forskning visar att en följd av överbelastning är stress och att det är den största 

orsaken till att revisorer väljer att lämna sitt arbete (Elci, et al., 2012). Därmed visar forskningen 

att överbelastning leder till en negativ stress hos de anställda. Detta skiljer sig från 

respondenternas svar omkring överbelastning. Samtliga respondenter menar att de anställda kan 

känna stress under högsäsonger, eftersom de under dessa perioder har mycket att göra. Vidare 

menar respondenterna att den upplevda stressen inte behöver vara negativ. En god planering 

leder till att de anställda känner att de har kontroll över arbetssituationen och därmed blir 

stressen positiv. Under de perioder då revisorerna har mycket att göra måste de lära sig hur de 

ska arbeta med allt på bästa sätt. En av respondenterna förklarar vad hon tror påverkar de 

anställda till att känna stress: 

Många bollar i luften samtidigt och saker som dyker upp i planeringen som man inte 
visste och man måste då prioritera. 

Genom att analysera empirin framgår det att respondenterna inte anser att stress är ett problem, 

vilket beror på att stressen som de anställda känner oftast är positiv. I de fall medarbetarna 

upplever en negativ stress på grund av överbelastning, hjälper byrån till att eliminera den. 
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Enligt Hertzbergs tvåfaktorteori är beröm ett exempel på en motivationsfaktor som får de 

anställda att känna arbetstillfredsställelse (Herzberg, et al., 1993). Respondenter på respektive 

byrå anser att det är viktigt att de stressiga perioderna inte får pågå under för lång tid. Personalen 

måste få möjlighet att varva ner samt att perioder med hög arbetsbelastning följs av en lugnare 

period. Vidare förklarar respondenterna att det är viktigt att revisorerna har något att se fram 

emot efter en högsässong. Detta tolkar vi som att de anställda får beröm för en bra 

arbetsprestation, vilket går att koppla till teorin. 

 

Forskning av Elci et al. (2012) visar att en väsentlig del av byråns ledarskap är att upptäcka 

stressnivån hos de anställda. Hur effektivt ledarna kan upptäcka stressnivån är av stor betydelse. 

Detta kan kopplas till byråernas arbetssätt. Från intervjuerna framgår det att byråerna arbetar 

med att förhindra den negativa stressen som kan uppstå hos medarbetarna. Respondenterna 

förklarar att det är av stor vikt att ha ett bra ledarskap. Ledaren ska kunna upptäcka och 

förhindra negativ stress hos medarbetarna. Vidare görs mätningar årligen, i form av enkäter, för 

att studera om de anställda är nöjda med ledarskapet.  

 

Från intervjuerna framgår det att bägge byråerna är medvetna om att stress uppstår hos 

medarbetarna, men att det både kan röra sig om en positiv och en negativ stress. Vi kan genom 

detta dra en slutsats att det är väldigt viktigt att cheferna känner sina anställda väl och har en 

bra dialog med dem. På så sätt kan de upptäcka när den negativa stressen uppstår och vidare 

hjälpa medarbetarna till att istället känna en positiv stress. 

 

5.2 Uppfattning om yrke 
En låg uppfattning om revisorsyrket är en bidragande faktor till att den anställde inte trivs med 

sitt arbete. Faktorer som utveckling och möjlighet att avancera i hierarkin kan påverka 

uppfattningen (Gertsson, et al., 2017). Båda revisionsbyråerna arbetar för att skapa en god 

uppfattning om revisionsyrket hos de anställda samt hos framtida arbetssökande. 

 

Enligt forskning av Gertsson et al. (2017) finns låga uppfattningar om revisionsyrket och därför 

behöver revisionsbyrån arbeta kontinuerligt med hur samhället ser på yrket. Detta stämmer 

överens med respondenternas svar kring detta området. Respondenter på båda byråerna 

upplever att de anställda har en god uppfattning om yrket. Däremot tror de att personer utifrån, 

som inte arbetar som revisorer, har en negativ och felaktig bild av yrket som revisor. 
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Respondenterna menar att revisionsyrket har fått en felaktig stämpel som gör att arbetssökande 

kan ha en negativ syn på arbetet. En respondent förklarar: 

många tror fortfarande att revisorer är äldre män i beige kostym som bara sitter på 
sitt kontor och inte pratar med någon. 

Respondenterna tror att detta beror på att det i förväg är svårt att förstå vad en revisor faktiskt 

gör. En av respondenterna tror att den missuppfattade bilden av yrket kan vara en bidragande 

faktor till att de nyanställda kommer att lämna byrån. Med detta menar hon att arbetsuppgifterna 

skiljer sig från vad de anställda förväntat sig. Därmed uppfylls inte de anställdas bild av hur 

arbetet är vilket kan resultera i att de söker sig till något annat.  

 

Att skapa rätt uppfattning om yrket kan kopplas till Personal-organization fit. Teorin säger att 

individers värderingar ska matchas med organisationens (Gertsson, Sylvander, Broberg, & 

Friberg, 2017).  Respondenter från båda byråerna menar att en del studenter och nyexaminerade 

har en negativ uppfattning om revisorsyrket. Det är därför av stor vikt att revisionsbyrån och 

dess medarbetare visar upp sig från sin bästa sida. Respondenterna anser att det är viktigt att 

besöka ekonomistudenter ute på högskolor och universitet för att ge de framtida arbetarna rätt 

bild av och uppfattning kring yrket. Vidare är det viktigt att medarbetarna är transparanta genom 

att berätta och visa hur det faktiskt är att arbeta med revision. Ett annat arbetssätt som båda 

byråerna arbetar med är employer branding. Detta görs genom sociala medier, vilket leder till 

att ett nytt fönster öppnas upp och möjliggör en inblick i verksamheten. Detta resulterar i att en 

uppfattning om yrket kan fås innan man börjar arbeta på en revisionsbyrå. Att revisionsbyråerna 

delger information till studenter visar att de arbetar utifrån Personal-organization fit. 

 

Det finns en negativ koppling mellan valet att lämna sitt yrke och revisorsassistenters 

uppfattning om yrket  (Chia, 2003). Det är därmed viktigt att revisionsbyråerna arbetar för att 

få sina anställda att ha positiva uppfattningar om sitt yrke. Samtliga respondenter anser att 

revisionsbyrån har möjlighet att påverka de anställdas uppfattning om yrket. Detta sker bland 

annat genom att byrån erbjuder utbildning för de anställda, vilket gör att medarbetarna känner 

att det finns möjlighet till utveckling och att avancera i hierarkin. En av respondenterna säger: 

Det finns väldigt goda utsikter för vi har karriärplaner och en väldigt gedigen 
utbildningskatalog med kurser. Utvecklingsmöjligheter och karriärutveckling finns 
det väldigt gott om och det uppfattar de anställda också. 
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Under intervjuerna framgår det att de anställda, genom de utbildningar som finns tillgängliga, 

efter fem års arbete kommer ha fått den kunskap som behövs för att bli auktoriserade revisorer. 

Respondenter från båda byråerna berättar att många studenter och arbetssökande kan ha en 

negativ uppfattning kring yrket som revisor. Trots detta söker många av dem sig till byråerna.  

Detta beror på att studenter och arbetssökande vet att byrån har bra utbildningar och 

utvecklingsmöjligheter. Vidare ser de det som en utmärkt skola och väljer att arbeta på en byrå 

innan de bestämmer sig för vad de slutligen ska arbeta med. Respondenterna på båda byråerna 

upplever att den låga uppfattningen försvinner när de nyanställda börjar arbeta på byrån. 

 

Båda revisionsbyråerna arbetar med att visa upp en rättvis bild av yrket för att försöka ändra 

samhällets uppfattning. Genom detta kan vi dra en slutsats att byråerna fortsatt behöver arbeta 

med att nå ut till allmänheten. De behöver ge en transparant bild av verksamheten. 

 

5.3 Balans mellan arbete och fritid 
För de anställdas välmående är balansen mellan arbete och fritid viktig (Voydanoff, 2005). 

Långa arbetsdagar och stora krav leder i längden till att de anställda överväger att lämna sitt 

arbete (Gertsson, et al., 2017). Faktorer som behövs för att uppnå denna balans är kontroll i 

arbetet, flexibilitet och ett organisatoriskt stöd (Kinman & Jones, 2008). Av intervjuerna 

framgår det att revisionsbyråerna arbetar med dessa tre faktorer för att hjälpa sina anställda att 

finna en balans.  

 

Tidigare forskning visar att företag som försöker möta varje anställds behov leder till 

arbetstillfredsställelse hos de anställda (Kaufmann & Kaufmann, 2016). Detta går att koppla 

till båda byråernas arbetssätt. Respondenter från båda byråerna berättar att byrån försöker möta 

de anställdas önskemål kring arbetstider på bästa sätt. Önskemål kan uppstå under speciella 

omständigheter som gör att de anställda inte har möjlighet att arbeta övertid. Respondenterna 

förklarar även att byrån hjälper de anställda med att finna en balans mellan arbete och fritid 

samt att detta sker individuellt. Det är främst vid nybildande av familj som anställda kan tycka 

att det är komplicerat att få ihop arbetet med privatlivet. Respondenterna förklarar att byrån ser 

till att de anställda som nyligen bildat familj inte behöver arbeta övertid. En respondent berättar 

att undersökningar har gjorts på byrån angående de anställdas upplevelser av föräldraskap och 

arbetet som revisor. Resultatet visade att anställda som var föräldrar ansåg att det fungerade bra 
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och att de funnit en balans. De anställda som inte var föräldrar såg det däremot som ett problem, 

och ansåg att balansen mellan arbete och fritid påverkas negativt av att ha barn.  

 

I professionsteori framgår det att en obalans mellan arbete och fritid kan uppstå när pressen 

som de anställda sätter på sig själva blir för stor samtidigt som organisationen ställer krav på 

de anställda (Brante, 2005). Respondenter från båda byråerna anser att många av de anställda 

sätter hög press på sig själva. En del anställda som får barn fortsätter att arbeta på samma sätt 

som de gjorde innan de hade barn, vilket inte är hållbart i längden. En av respondenterna menar 

att detta beror på att de ställer höga krav på sig själva och får då svårt att hitta en bra balans. 

Respondenterna anser dock att vad som anses vara en god balans varierar från person till person. 

Vidare upplever de att de mer erfarna revisorerna har större möjlighet att själva planera och 

kontrollera sitt arbete. Detta beror på att de är mer rutinerade och vet vad som behöver göras. 

Respondenterna menar att det är svårare för juniora revisorer att påverka sina arbetstider, 

eftersom de inte har lärt sig hur arbetet fungerar och därmed är beroende utav de mer rutinerade 

kollegorna. Deras arbete blir mer flexibelt när deras erfarenhet ökar.  Respondenter från båda 

byråerna menar att det främst är under högsäsongerna som det kan bli svårt för de anställda att 

balansera arbete med fritid. Respondenterna menar dock att de tuffa perioderna för med sig 

något bra som de anställda uppskattar. De anställda har möjlighet till en lång semester samt ett 

lugnare arbetstempo under hösten.  

 

Tidigare forskning av Voydanoff (2005) visar att en minskning av övertid bör ske för att skapa 

en god balans. Detta kan kopplas till byråernas arbetssätt. Båda revisionsbyråerna arbetar med 

att skapa en god balans mellan de anställdas arbete och privatliv. Byråerna använder olika 

tidrapporteringssystem som kontrollerar de anställdas övertid. Systemen indikerar när 

medarbetare arbetar ovanligt mycket. Genom användning av detta system kan de anställda som 

inte klarar av att hitta en balans få hjälp och stöd. Vi tolkar detta som att byrån arbetar med att 

minska arbetstiden för de anställda som inte lyckas skapa en bra balans mellan arbete och fritid. 

Därmed kan en slutsats dras att byråerna arbetar med att minska övertiden, vilket bör ske enligt 

forskningen. 

 

Respondenterna från båda byråerna har uppfattningen att de anställdas balans mellan arbete och 

fritid generellt sett är god. En del medarbetare upplever dock att det är svårt att finna en balans 

vid stora livsförändringar. Det är viktigt att byråerna visar sina anställda att det går att ha ett 
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privatliv utanför arbetet. Att bilda familj ska exempelvis inte skapa obalans. Det är därför 

viktigt att byrån har en dialog kring detta med sina anställda. 

 

5.4 Karriärmöjligheter 
Revisorers motivation på arbetet stärks när de känner att det finns karriärmöjligheter inom 

företaget (Nouri & Parker, Career growth opportunities and employee turnover, 2013). 

Samtliga respondenter som intervjuades under denna studie anser att karriärmöjligheter 

påverkar de anställdas motivation och trivsel på arbetet.   

 

Tidigare forskning visar att utbildningsprogram, organisatorisk prestige och mentorskap är 

faktorer som stärker revisorernas övertygelse om karriärmöjligheter (Nouri & Parker, Career 

growth opportunities and employee turnover, 2013).  Från intervjuerna framgår det att båda 

revisionsbyråerna arbetar med att de anställda ständigt ska utvecklas. Detta görs bland annat 

genom användning av utbildningsprogram. Respondenterna förklarar att de arbetar med en 

karriärstrappa där de anställda klättrar uppåt i takt med att deras erfarenheter ökar. Samtliga 

respondenter menar att en tydlighet kring karriärmöjligheter är viktig. Karriärtrappan ska i ett 

tidigt stadium introduceras för de nyanställda, vilket respondenterna tror stärker deras 

övertygelse om att det finns karriärmöjligheter.  

 

Lockes målteori förklarar att tydligt uppsatta mål leder till motivation hos de anställda. Ett par 

krav måste dock vara uppfyllda för att skapa motivation. Den anställde ska vara delaktig och 

engagerad i målsättandet. Feedback, återkoppling och belöning ska ingå i vägen mot målet samt 

att det ska vara ett utmanade mål som går att uppnå. För att uppnå detta behövs ett samspel 

mellan den anställde och organisationen (Locke, 1991). Att företaget försöker möta varje 

anställds behov är enligt forskning av stor betydelse för de anställdas arbetstillfredsställelse 

(Kaufmann & Kaufmann, 2016). Detta går att koppla till vad respondenterna berättade om 

revisionsbyråernas arbetssätt kring karriärmöjligheter. På båda byråerna ges ett gott stöd till de 

anställda som vill utvecklas genom att erbjuda utbildningar och samtal.  De anställda har samtal 

med en mentor eller ledare, där fokus ligger på personlig utveckling. Under samtalen sätts nya 

mål upp, tidigare mål följs upp och en diskussion kring vad den anställde vill och tycker 

fungerar bra respektive dåligt tas. Vidare anser respondenter från båda byråerna att det är viktigt 

att de anställda vet vad som krävs av dem för att kunna ta sig upp till nästa nivå. 
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Professionsteori beskriver att professionell utveckling är ett inbyggt krav inom 

professionsyrken. Det finns höga förväntningar samt krav på färdigheter och egenskaper hos de 

som arbetar inom ett professionsyrke (Brante, 2005). Detta går att koppla till respondenternas 

uppfattning om de anställda på båda byråerna. Utifrån studiens intervjuer framgår det att de 

anställda ständigt utvecklas och att majoriteten strävar efter att klättra uppåt på karriärtrappan. 

Vidare berättar respondenterna att de årliga medarbetarundersökningarna visar att 

medarbetarna anser att det finns goda karriärmöjligheter på byråerna.  

 

De anställda motiveras av att känna att en möjlighet till att avancera upp i hierarkin finns. Båda 

revisionsbyråerna arbetar med att de anställda ska förstå att dessa karriärmöjligheter finns. På 

så sätt kan medarbetarna på ett enkelt sätt ta sig vidare i sin karriär. För att medarbetarna ska 

förstå att karriärmöjligheter finns anser vi att det är viktigt att byrån fortsätter på detta sätt och 

tydligt visar de anställda vilka möjligheter och resurser som finns. 

 

5.5 Delaktighet 
Att de anställda känner en delaktighet har en positiv effekt på deras trivsel på arbetet (Bhatti & 

Qureshi, 2007). Delaktighet innefattar att den anställde kan påverka och skapa fördelar för 

företaget. Exempel på detta är att den anställde får vara med i beslut som rör lön och 

befordringar (Parker & Kohlmeyer, 2005). I studien anser samtliga respondenter att de anställda 

påverkas positivt av att få vara delaktiga i olika beslut.  

 

För att få de anställda att känna sig delaktiga krävs både uppmärksamhet från ledningen och 

initiativ från de anställda, vilket är en långsiktig process (Bhatti & Qureshi, 2007). Samtliga 

respondenter upplever att de anställda får vara delaktiga i beslut, men att det ofta är en chef som 

är den beslutsfattande personen. Respondenter från båda byråerna anser att byråns ledning är 

lyhörd för inputs och idéer i framför allt mindre frågor som rör uppdrag eller avdelningen. 

Vidare arbetar de anställda ofta i team och har då möjlighet att delta i olika beslut. 

Respondenterna anser att det är viktigt att informera de anställda kring bakomliggande faktorer 

innan ett beslut tas. I de fall de anställda inte fått ta del av någon information innan ett beslut 

tagits, menar flera av respondenterna att det är viktigt att förklara för den anställde varför denna 

information ej var möjlig att ge ut i förväg. 
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Byråns arbete med att få medarbetarna att känna en delaktighet kan kopplas till motivationsteori 

som handlar om att skapa arbetstillfredsställelse hos de anställda. Forskning visar att delaktighet 

leder till en minskad personalomsättning och därmed en ökad arbetstillfredsställelse. Vidare 

uppstår delaktighet när den anställde har möjlighet att påverka och skapa fördelar för företaget 

(Parker & Kohlmeyer, 2005). Respondenter från båda byråerna tror att de anställda känner en 

delaktighet när de får ta ansvar över sina delar i revisionen. De tror att de yngre medarbetarna 

växer och känner sig delaktiga när de mer erfarna medarbetarna lyssnar samt tar till sig förslag 

som de yngre medarbetarna kommer med. Det är därmed viktigt att de erfarna lyssnar på den 

yngre generationen. På en av byråerna används en omvänd mentoring där de yngre 

medarbetarna får vara mentorer för de mer erfarna medarbetarna. En respondent förklarar varför 

omvänd mentoring används: 

(…) för att få respekt för varandra och för att förstå varandras styrkor och vad som 
är viktigt för de som kommer in på arbetsmarknaden. 

En annan respondent berättar att byrån arbetar med new generation round table, vilket är en 

grupp yngre medarbetare som diskuterar olika frågor inom företaget. Detta görs för att samla 

in och förmedla vidare inputs och önskemål till de mer seniora medarbetarna som arbetar inom 

olika delar av verksamheten.  

 

Båda byråerna anser att de anställda har möjlighet att vara delaktiga i en del beslut, vilket leder 

till att medarbetarna känner en ökad samhörighet till byrån och i sin tur en ökad arbetstrivsel.   

Byråerna arbetar med att även den juniora personalen ska få möjlighet att vara delaktiga och 

påverka olika beslut. Vår slutsats är att båda byråerna arbetar på ett bra sätt med att få sina 

anställda att känna en delaktighet. Därmed anser vi att byråerna ska fortsätta arbeta på liknande 

sätt. 

 

5.6 Arbetsglädje 
Att känna arbetsglädje är viktigt för att trivas på sitt arbete. Saknas arbetsglädje är risken större 

att en anställd kommer att sluta (Armstrong, 2020). Från Intervjuerna framgick det att de 

anställda har en god arbetsglädje och trivs bra med sina kollegor. Båda revisionsbyråerna 

arbetar med att förbättra arbetsglädjen och stärka gemenskapen genom olika trivselgrupper, 

personalfester och utbildningsresor.  
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I tidigare forskning av Viator (2001) framgår det att en informell ledare är en person som den 

anställde får stöd från. En informell mentor kan exempelvis vara någon som den nyanställde 

tyr sig till och får därigenom stöd och vägledning. Det har visat sig att de nyanställda, i de fall 

de har haft en informell mentor, har upplevt en lägre nivå av oklarhet kring sin roll och sitt 

arbete (Viator, 2001). Detta går att koppla till respondenternas intervjusvar. Respondenter från 

båda byråerna tror att arbetsglädjen beror på att alla medarbetare känner sig inkluderade samt 

att anställda pratar med varandra och inte om varandra. Detta medför ofta att nyanställda tar 

hjälp från en mer erfaren kollega och på så sätt finner en trygghet. Genom intervjuerna framgår 

det att de nyanställda på byråerna ofta har en informell ledare samt att båda byråerna uppskattar 

all sin personal lika mycket oavsett vart de befinner sig i hierarkin.   

 

Att trivas med sina kollegor har genom tidigare forskning visat sig vara en viktig faktor som 

bidrar till ökad arbetsglädje (Armstrong, 2020). Respondenterna tror att den goda arbetstrivseln 

på byrån beror på att medarbetarna trivs och har roligt tillsammans. Respondenter från båda 

byråerna upplever att de anställda som börjar arbeta samtidigt blir tätt sammansvetsade. 

Anledningen till detta tror de är att de nyanställda ofta finner en trygghet hos varandra. Vidare 

berättar de att de nyanställda åker på utbildningsresor tillsammans och att de följer samma 

utvecklingsplan, vilket stärker gemenskapen och därmed arbetsglädjen. En av respondenterna 

förklarar att alla medarbetare ställer upp för varandra, vilket skapar arbetsglädje på byrån beror 

på. Detta visar sig tydligt under högsäsongerna då kontoret har mycket att göra. Båda byråerna 

arbetar med att främja och skapa ytterligare arbetsglädje hos de anställda. På den ena 

revisionsbyrån samlas en trivselgrupp några gånger om året för att diskutera hur trivseln kan 

öka ytterligare. Alla anställda har möjlighet att komma med förslag och önskemål på saker de 

tycker kan förbättras. På den andra revisionsbyrån finns flera olika grupper på varje kontor som 

arbetar för att öka arbetstrivseln. Vidare anordnas sociala events både för det enskilda kontoret 

samt gemensamt för alla kontor i landet. Respondenter på båda byråerna berättar att det 

anordnas gemensamma fester, after work och resor för att skapa arbetsglädje. Med detta menar 

de att gemenskapen stärks ytterligare när de anställda gör saker tillsammans utanför arbetet.  

 

Genom en ytterligare koppling till Maslows behovshierarki, går det att bekräfta att byråns 

arbete med att skapa en god arbetsglädje är av stor betydelse. För att de anställda ska kunna 

uppnå den högsta nivån på Maslows pyramid krävs det att faktorer så som relationer, 

uppskattning och respekt är uppfyllda  (Maslow, 1943). Utifrån respondenternas svar framgår 

det att sammanhållning är en viktig faktor för att revisorer ska känna arbetsglädje.  
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Båda byråerna arbetar med att skapa arbetsglädje genom att arrangera olika event som kan 

stärka gemenskapen och trivseln för de anställda. Vi anser att det är viktigt att arbeta med 

arbetsglädjen trots att en högsäsong råder. I dessa tider kan det exempelvis räcka med en 

gemensam fika på kontoret. 

 

5.7 Övrigt om motivationsfaktorer 
Samtliga respondenter menar att det är en investering för företaget att behålla sin personal, 

vilket överensstämmer med forskning som visar att förlorad kompetens och den ökade 

kostnaden för nyanställning gör att det är högst väsentligt för byråerna att behålla sin personal 

(Hasin & Omar, 2007). Samtliga respondenter tror att byrån kan påverka personalomsättningen 

genom att motivera sina anställda.  

 

Maslows behovshierarki menar att människor strävar efter att ständigt utvecklas och nå högre 

upp i hierarkin (Maslow, 1943). Detta tror vi, kopplat till respondenternas svar, kan leda till att 

en del anställda väljer att se revisionsyrket som en bra start för att sedan göra karriär inom ett 

annat yrke. Flera respondenter upplever att personer tenderar att byta arbeta oftare i dagens 

samhälle, vilket gör att en viss personalomsättning alltid kommer att finnas. Respondenterna 

upplever att en del yngre medarbetare ser arbetet på revisionsbyrån som en bra utveckling för 

att sedan lämna arbetet och satsa på ett annat yrke. En lösning på detta är att erbjuda andra 

tjänster än revision för sina anställda, vilket en respondent berättar att byrån är bra på.  

 

Enligt forskning av Van der Doef och Stan (1991) är överbelastning kombinerat med höga 

arbetsrelaterade krav och inget socialt stöd det som är mest skadligt för de anställdas trivsel 

(Van der Doef & Stan, 1999). Forskning av Hasin och Omar (2007) visar istället att arbetsglädje 

är den avgörande faktorn till om personal väljer att stanna kvar eller lämna sitt arbete. Detta 

stämmer överens med vilka motivationsfaktorer respondenterna anser är av betydelse för att de 

anställda ska trivas på sitt arbete. En respondent anser att balans mellan arbete och fritid samt 

överbelastning är faktorer som byrån fokuserar lite extra på. En annan respondent tycker att alla 

sex motivationsfaktorerna är av betydelse, men anser att arbetsglädje är den viktigaste faktorn.  

 

Genom respondenternas intervjusvar ser vi att motivationsfaktorerna påverkar varandra. 

Arbetsglädje skapas bland annat när de anställda känner en delaktighet och att det finns 
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möjlighet till utveckling. Vidare kan en positiv stress skapas i samband med överbelastning när 

medarbetarna känner arbetsglädje och finner en god balans mellan arbete och fritid. Det är 

därmed viktigt att revisionsbyråerna arbetar med samtliga motivationsfaktorer för att skapa 

motivation hos sina anställda. En möjlig orsak till att byråerna har en hög personalomsättning 

är att de arbetar för lite med en faktor alternativt att deras arbetssätt inte lyckas nå fram till de 

anställda. I de fall deras arbetssätt med en motivationsfaktor inte lyckas motivera den anställde, 

kan det leda till att den anställde påverkas negativt inom fler motivationsfaktorer.  
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6. Slutsats 
I det sjätte och sista kapitlet presenteras studiens slutsats som bygger på studiens analys. Först 

sammanfattas studien och därefter presenteras studiens slutsats och bidrag. Slutligen ges förslag 

på framtida forskning. 

6.1 Sammanfattning av studien  
I tidigare forskning framgår det att en hög personalomsättning länge har varit ett problem för 

revisionsbyråerna. Det rör sig främst om revisorsassistenter som väljer att lämna arbetet redan 

tre år efter de börjat arbeta. Målet med denna studie har varit att fylla ett upptäckt gap om hur 

revisionsbyråerna faktiskt arbetar kring den höga personalomsättningen. Syftet med studien är 

därmed att förstå hur revisionsbyråerna hanterar den höga personalomsättningen som råder 

inom branschen. Ett flertal motivationsfaktorer har genom tidigare forskning identifierats och 

vidare kopplats till denna studie. De identifierade motivationsfaktorerna är överbelastning, 

uppfattning om yrket, balans mellan arbete och fritid, karriärmöjligheter, delaktighet och 

arbetsglädje. Dessa faktorer visar vad som påverkar revisorernas arbetstrivsel och därmed valet 

att stanna kvar eller lämna sin arbetsplats. Genom att kontrollera hur byråerna arbetar med 

faktorerna kan studiens frågeställning, som är hur revisionsbyråerna arbetar för att minska den 

höga personalomsättningen, besvaras. Vidare visar det om byråerna lyckats lägga fokus på rätt 

saker eller om de behöver arbeta mer med en eller flera faktorer för att få sina anställda att 

stanna kvar på sitt arbete. I studien har en kvalitativ metod använts, där tre personalchefer samt 

tre personer som arbetar inom HR har intervjuats. Under de rådande omständigheterna med 

COVID-19 har intervjuerna inte kunnat ske ansikte mot ansikte, vilket resulterade i att 

intervjuerna istället genomfördes via mail och Skype. För att samla in relevant empiri har 

intervjufrågorna skapats genom att bygga dem på de upptäckta motivationsfaktorerna. 

Teorierna Personal-organization fit, motivationsteori och professionsteori har använts för att 

analysera den insamlade empirin. 

 

6.2 Studiens slutsats 
Efter en analys av den insamlade empirin konstaterades det att båda revisionsbyråerna arbetar 

med att få personalen att trivas och på så sätt förhindra den oönskade personalomsättningen. 

Byråerna arbetar med samtliga faktorer för att motivera sin personal. Det är tydligt att byråerna 

ständigt arbetar med att få de anställda att trivas samt med att upptäcka om det är någon som är 



	 	 Kirchhoff	&	Lund	

 55 

missnöjd. Medarbetarenkäter görs regelbundet av respektive byrå för att samla information 

kring de anställdas mående och trivsel.  

 

Genom att koppla studiens analys till modellen kan flera slutsatser dras. Modellen, som baseras 

på tidigare forskning, visar att revisionsbyråer som inte arbetar med de sex 

motivationsfaktorerna inte lyckas uppfylla de anställdas behov. Det leder till att de anställda 

inte motiveras och därmed väljer att lämna sitt arbete, vilket gör att revisionsbyrån får en hög 

personalomsättning. Studiens insamlade empiri visar att båda byråerna arbetar med att försöka 

uppfylla sina anställdas behov inom samtliga motivationsfaktorer. Enligt studiens ursprungliga 

modell ska detta leda till att de anställda motiveras och därmed väljer att stanna kvar på sitt 

arbete. Vidare borde båda byråerna därför ha en låg personalomsättning. Eftersom 

personalomsättningen på byråerna är hög, kan en slutsats dras att hög personalomsättning råder 

trots att byråerna arbetar med samtliga motivationsfaktorer. En ny modell har därmed skapats 

för att illustrera studiens resultat och slutsats (se modell nedan). Vidare lyckas byråerna inte 

behålla alla sina anställda genom sitt arbetssätt. Detta kan bero på att byrån inte lyckas motivera 

sina anställda alternativt att de anställda väljer att sluta trots att byråerna lyckas motivera dem. 

Det sistnämnda kan till exempel röra sig om anställda som redan från början bestämt sig för att 

de ska lämna arbetet efter bara några år, för att göra karriär inom ett annat yrke. Dock går det 

inte att påvisa att byråernas arbete med motivationsfaktorerna inte minskar 

personalomsättningen. Det är mycket möjligt att omsättningen vore högre om byråerna inte 

hade arbetat med faktorerna.  
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Modell 6.1 Forskningsmodell baserad på studiens resultat och slutsats. Modellen visar hur revisionsbyråernas 

arbete kring de identifierade motivationsfaktorerna påverkar de anställdas val att stanna eller lämna sitt arbete. 

(Modell egen). 
 

En begränsning med studien är att empirin samlats in från sex respondenter, vilket är en mindre 

grupp.  De sex respondenterna arbetar på två olika byråer inom Big four. En generalisering att 

alla stora revisionsbyråer arbetar på samma sätt kan därmed inte göras. Dock får vi, genom 

studiens intervjuer, en bra bild av dessa två byråers arbetssätt. Genom att intervjua både 

personalchefer och personal inom HR kunde en bredare bild av byråns arbetssätt skapas. För 

att säkert kunna fastställa en generalisering av de stora byråernas arbetssätt, hade respondenter 

från alla fyra byråer inom Big four samt fler respondenter behövt intervjuas. Vidare finns alltid 

Revisionsbyrån 

Motivationsfaktorer 

• Överbelastning 

• Uppfattning av yrke 

• Balans mellan arbete och fritid 

• Karriärmöjligheter 

• Delaktighet  

• Arbetsglädje 

Revisionsbyrån arbetar 
med alla 

motivationsfaktorer 

Hög 
personalomsättning 

g 
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en risk att tolkningen och analysen av den insamlade empirin blir påverkad av forskaren. Detta 

betyder att studiens resultat inte nödvändigtvis hade blivit detsamma om tolkningen och 

analysen hade genomförts av en annan person.  Det beror på att forskaren omedvetet ser på 

saker från sitt eget perspektiv.  

 

6.3 Studiens bidrag 
Tidigare forskning har endast studerat varför de anställda väljer att lämna revisionsbyrån samt 

vad byråerna bör göra för att få sina anställda att stanna kvar. I denna studie har byråernas 

faktiska arbete, med att få sina anställda att trivas och vilja stanna kvar på byrån, studerats. 

Detta har gjorts genom att koppla byråernas arbetssätt med sex motivationsfaktorer, vilket 

enligt tidigare forskning är de faktorer som till störst del påverkar de anställdas trivsel på byrån. 

Denna studie bidrar därmed med ny forskning som fyller en del av forskningsgapet. Vidare 

bidrar studien med information om hur respektive byrå uppfattar att de anställda upplever de 

olika faktorerna. Trots att ett mindre urval av respondenter har använts, kan studien leda till 

ytterligare aspekter som i sin tur kan leda till att fler forskare väljer att forska vidare inom detta 

forskningsgap. 

 

6.4 Förslag på framtida forskning 
Denna studie har gjorts under en begränsad period och därmed är mängden av insamlad empiri 

relativt liten. Ett förslag till framtida forskning är därmed att studera fler kontor inom Big four 

i Sverige för att få en större och bättre förståelse kring forskningsområdet. Vidare vore det 

intressant att jämföra arbetssättet mellan fler olika revisionsbyråer samt byråer i olika länder. 

Genom att studera en revisionsbyrå inom Big four i två eller flera länder blir det möjligt att se 

om samma resultat fås. Ett annat förslag är att komplettera intervjuerna som gjorts i denna 

studie, kring byråns arbete med att minska personalomsättningen, med observationer. Genom 

att observera vad byråerna gör samlas både kvalitativ och kvantitativ empiri in. Detta gör att 

starkare slutsatser kan dras.  

 

För att kunna dra en slutsats om revisionsbyråernas nuvarande arbete med 

motivationsfaktorerna minskar personalomsättningen, krävs vidare forskning. Ytterligare 

förslag på framtida forskning är att studera de anställdas upplevelser av revisionsbyråns arbete. 

Hur de anställda påverkas av byråns arbete är en viktig del för att lyckas behålla de anställda. 

Detta kan exempelvis göras genom att låta revisorer och revisorsassistenter delta i en 
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enkätundersökning. I en sådan undersökning får respondenterna möjlighet att delge sina 

upplevelser kring arbetet med motivationsfaktorerna som byrån utger sig att göra. I det fall de 

anställda påverkas negativt alternativt inte märker av byråns arbete, behöver byrån förändra sitt 

arbetssätt och på så sätt påverka sina anställda positivt.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 1 
Hej! 

Vi är två ekonomistudenter som studerar sista terminen på Kristianstad Högskola. Vi är nu 

igång med att skriva vår kandidatuppsats och hoppas att du som personalansvarig har möjlighet 

att svara på några frågor. Genom att samla in datamaterial från er hoppas vi kunna svara på vår 

forskningsfråga: hur arbetar revisionsbyråer för att minska den höga personalomsättningen 

som råder inom revisionsbranschen? Genom att studera tidigare forskning har vi identifierat 

olika motivationsfaktorer som påverkar revisorers samt revisorsassistenters arbetstrivsel. Vi har 

dock inte hittat någon forskning kring hur revisionsbyråerna faktiskt arbetar med detta. 

Motivationsfaktorerna som vi identifierat är: överbelastning, uppfattning om yrket, balans 

mellan arbete och fritid, karriärmöjligheter, delaktighet i beslutsfattning samt arbetsglädje. 

Frågorna nedan är uppdelade efter dessa faktorer. 

 

Vi vill även informera om att du som svarar på frågorna kommer att vara anonym samt att 

insamlad data endast kommer användas för denna studie.  

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning, 

Felicia Kirchhoff & Anton Lund 

 

Förtydligande för att kunna svara på frågorna: 

• När vi skriver “de anställda” syftar vi till revisorer och revisorsassistenter som arbetar 

på er revisionsbyrå. 

• Begreppet delaktighet innefattar att den anställde kan påverka och skapa fördelar för 

företaget. 

• Begreppet arbetsglädje innefattar främst nöjdhet och trivsel på sitt arbete.  

 

Frågor 

Inledande frågor 

1. Hur länge du har arbetat på din nuvarande arbetsplats samt hur länge du har varit 

gruppchef?  
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Överbelastning 

2. Upplever du att många revisorer samt revisorsassistenter ofta känner en negativ stress 

i sitt dagliga arbete? I så fall - är det en positiv eller negativ stress? 

3. Vilka faktorer tror du påverkar de anställda till att känna stress?  

4. Hur arbetar byrån med att motivera de anställda under de perioder då det är hög 

arbetsbelastning? 

Uppfattning om yrke 

5. Vad tror du att de anställda har för uppfattning om sitt yrke? Om du tror att de har låga 

uppfattningar (såsom att arbetet inte ses som prestigefyllt eller att det saknar mening, 

stimulans och/eller karriärmöjligheter) - varför tror du att det är så? 

6. Vilka faktorer tror du påverkar de anställdas uppfattningar om yrket? 

7. Tror du att byrån kan påverka de anställdas eventuella låga uppfattningar om yrket? Om 

ja - arbetar ni med det på er byrå? Hur? 

Balans mellan arbete och fritid 

8. Anser du att en balans mellan arbetsliv och fritid är viktigt för de anställda?  

9. Kan de anställda själva påverka sin arbetstid? 

10. Arbetar ni för att underlätta de anställdas balans mellan arbete och fritid? I så fall hur? 

Karriärmöjligheter 

11. Anser du att karriärmöjligheter påverkar de anställdas motivation på arbetet? 

12. Vilka faktorer tror du påverkar de anställda till att känna att det finns karriärmöjligheter 

i deras arbete? 

13. Arbetar ni för att stärka de anställdas övertygelse om karriärmöjligheter? I så fall hur? 

Delaktighet  

14. Anser du att de anställdas delaktighet påverkar deras motivation och trivsel på arbetet? 

15. Vilka faktorer tror du får de anställda till att känna en delaktighet? 

16. Arbetar ni med att få de anställda att känna sig delaktiga? I så fall hur? Kan de till 

exempel påverka lön och befordringar? 

Arbetsglädje 

17. Hur upplever du arbetsglädjen hos de anställda på er byrå? 

18. Vilka faktorer tror du påverkar de anställdas arbetsglädje? 

19. Arbetar ni för att få de anställda att känna arbetsglädje? I så fall hur?  

Avslutande frågor 

20. Arbetar ni kontinuerligt med att försöka minska personalomsättningen? Finns det 

någon/några av motivationsfaktorerna ovan som ni fokuserar mer på? I så fall vilka? 
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Görs detta arbete i så fall på något speciellt sätt? (Exempel via mentorskap eller 

belöningar).  

21. Tror du att byrån kan påverka de anställda till att stanna kvar på sitt arbete? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 2 
Hej! 

Vi är två ekonomistudenter som studerar sista terminen på Kristianstad Högskola. Vi är nu 

igång med att skriva vår kandidatuppsats och hoppas att du som personalansvarig har möjlighet 

att svara på några frågor. Genom att samla in datamaterial från er hoppas vi kunna svara på vår 

forskningsfråga: hur arbetar revisionsbyråer för att minska den höga personalomsättningen 

som råder inom revisionsbranschen? Genom att studera tidigare forskning har vi identifierat 

olika motivationsfaktorer som påverkar revisorers samt revisorsassistenters arbetstrivsel. Vi har 

dock inte hittat någon forskning kring hur revisionsbyråerna faktiskt arbetar med detta. 

Motivationsfaktorerna som vi identifierat är: överbelastning, uppfattning om yrket, balans 

mellan arbete och fritid, karriärmöjligheter, delaktighet i beslutsfattning samt arbetsglädje. 

Frågorna nedan är uppdelade efter dessa faktorer. 

 

Vi vill även informera om att du som svarar på frågorna kommer att vara anonym samt att 

insamlad data endast kommer användas för denna studie.  

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning, 

Felicia Kirchhoff & Anton Lund 

 

Förtydligande för att kunna svara på frågorna: 

• När vi skriver “de anställda” syftar vi till revisorer och revisorsassistenter som arbetar 

på er revisionsbyrå. 

• Begreppet delaktighet innefattar att den anställde kan påverka och skapa fördelar för 

företaget. 

• Begreppet arbetsglädje innefattar främst nöjdhet och trivsel på sitt arbete.  

 

 

Frågor 

Inledande frågor 

1. Hur länge du har arbetat på din nuvarande arbetsplats samt hur länge du har varit 

gruppchef?  
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Överbelastning 

2. Upplever du att många revisorer samt revisorsassistenter ofta känner en negativ stress 

i sitt dagliga arbete? I så fall - är det en positiv eller negativ stress? 

3. Vilka faktorer tror du påverkar de anställda till att känna stress?  

4. Hur arbetar byrån med att motivera de anställda under de perioder då det är hög 

arbetsbelastning? 

Uppfattning om yrke 

5. Vad tror du att de anställda har för uppfattning om sitt yrke? Om du tror att de har låga 

uppfattningar (såsom att arbetet inte ses som prestigefyllt eller att det saknar mening, 

stimulans och/eller karriärmöjligheter) - varför tror du att det är så? 

6. Vilka faktorer tror du påverkar de anställdas uppfattningar om yrket? 

7. Tror du att byrån kan påverka de anställdas eventuella låga uppfattningar om yrket? Om 

ja - arbetar ni med det på er byrå? Hur? 

Balans mellan arbete och fritid 

8. Anser du att en balans mellan arbetsliv och fritid är viktigt för de anställda?  

9. Kan de anställda själva påverka sin arbetstid? 

10. Arbetar ni för att underlätta de anställdas balans mellan arbete och fritid? I så fall hur? 

Karriärmöjligheter 

11. Anser du att karriärmöjligheter påverkar de anställdas motivation på arbetet? 

12. Vilka faktorer tror du påverkar de anställda till att känna att det finns karriärmöjligheter 

i deras arbete? 

13. Arbetar ni för att stärka de anställdas övertygelse om karriärmöjligheter? I så fall hur? 

Delaktighet  

14. Anser du att de anställdas delaktighet påverkar deras motivation och trivsel på arbetet? 

15. Vilka faktorer tror du får de anställda till att känna en delaktighet? 

16. Arbetar ni med att få de anställda att känna sig delaktiga? I så fall hur? Kan de till 

exempel påverka lön och befordringar? 

Arbetsglädje 

17. Hur upplever du arbetsglädjen hos de anställda på er byrå? 

18. Vilka faktorer tror du påverkar de anställdas arbetsglädje? 

19. Arbetar ni för att få de anställda att känna arbetsglädje? I så fall hur?  

Avslutande frågor 

20. Arbetar ni kontinuerligt med att försöka minska personalomsättningen? Finns det 

någon/några av motivationsfaktorerna ovan som ni fokuserar mer på? I så fall vilka? 
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Görs detta arbete i så fall på något speciellt sätt? (Exempel via mentorskap eller 

belöningar).  

21. Tror du att byrån kan påverka de anställda till att stanna kvar på sitt arbete? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 3 
Hej! 

Vi är två ekonomistudenter som studerar sista terminen på Kristianstad Högskola. Vi är nu 

igång med att skriva vår kandidatuppsats och hoppas att du som personalansvarig har möjlighet 

att svara på några frågor. Genom att samla in datamaterial från er hoppas vi kunna svara på vår 

forskningsfråga: hur arbetar revisionsbyråer för att minska den höga personalomsättningen 

som råder inom revisionsbranschen? Genom att studera tidigare forskning har vi identifierat 

olika motivationsfaktorer som påverkar revisorers samt revisorsassistenters arbetstrivsel. Vi har 

dock inte hittat någon forskning kring hur revisionsbyråerna faktiskt arbetar med detta. 

Motivationsfaktorerna som vi identifierat är: överbelastning, uppfattning om yrket, balans 

mellan arbete och fritid, karriärmöjligheter, delaktighet i beslutsfattning samt arbetsglädje. 

Frågorna nedan är uppdelade efter dessa faktorer och fokuserar framför allt på hur ni arbetar 

kring dem.		 

 

Vi vill även informera om att du som svarar på frågorna kommer att vara anonym samt att 

insamlad data endast kommer användas för denna studie. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

/Felicia Kirchhoff & Anton Lund 

 

Förtydligande för att kunna svara på frågorna: 

När vi skriver “de anställda” syftar vi till revisorer och revisorsassistenter som arbetar på er 

revisionsbyrå. 

Begreppet delaktighet innefattar att den anställde kan påverka och skapa fördelar för företaget. 

Begreppet arbetsglädje innefattar främst nöjdhet och trivsel på sitt arbete.  

 

Frågor 

Inledande frågor 

1. Hur länge du har arbetat på din nuvarande arbetsplats samt hur länge du har varit 

gruppchef?  
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Överbelastning 

2. Upplever du att många revisorer samt revisorsassistenter ofta känner en negativ stress 

i sitt dagliga arbete? I så fall - är det en positiv eller negativ stress? 

3. Arbetar byrån med att motivera de anställda under de perioder då det är hög 

arbetsbelastning? 

Uppfattning om yrke 

4. Vad tror du att de anställda har för uppfattning om sitt yrke? Om du tror att de har låga 

uppfattningar (såsom att arbetet inte ses som prestigefyllt eller att det saknar mening, 

stimulans och/eller karriärmöjligheter) - varför tror du att det är så? 

5. Tror du att byrån kan påverka de anställdas eventuella låga uppfattningar om yrket? Om 

ja - arbetar ni med det på er byrå? Hur? 

Balans mellan arbete och fritid 

6. Vad är din uppfattning om de anställdas balans mellan arbetsliv och fritid? Är de nöjda 

eller missnöjda? 

7. Arbetar ni på något sätt med att hitta en balans mellan de anställdas arbete och fritid? I 

så fall hur? 

Karriärmöjligheter 

8. Anser du att karriärmöjligheter påverkar de anställdas motivation på arbetet? 

9. Arbetar ni för att stärka de anställdas övertygelse om karriärmöjligheter? I så fall hur? 

Delaktighet  

10. På vilket sätt tror du de anställda påverkas av att känna att de är delaktiga i olika beslut? 

11. Arbetar ni på något sätt för att få de anställda att känna en delaktighet?  

Arbetsglädje 

12. Hur tror du arbetsglädjen är hos de anställda på er byrå? 

13. Arbetar ni för att få de anställda att känna arbetsglädje? I så fall hur?  

Avslutande frågor 

14. Arbetar ni kontinuerligt med att försöka minska personalomsättningen? Finns det 

någon/några av motivationsfaktorerna ovan som ni fokuserar mer på? I så fall vilka? 

Görs detta arbete i så fall på något speciellt sätt? (Exempel via mentorskap eller 

belöningar).  

15. Tror du att byrån kan påverka de anställda till att stanna kvar på sitt arbete? 

 


