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Abstract  

In the auditing industry, many auditing firms face the challenge of retaining their auditing assistants. 
Previous research focuses heavily on the perspective of the auditors 'assistants and has asked what 
factors are behind the auditors' choice in seeking opportunities outside the auditing industry.  Since 
earlier research has been focused from the audit assistant perspective, the audit firms and their work 
on how to handle this challenge, has received little attention. It would therefore be interesting to 
examining how the audit firms perceive and handle the high staff turnover among auditing assistants. 

To fulfill the study purpose, a qualitative research method has been used, in the form of semi-structured 
interviews with auditors stated to be familiar with the audit assistants' rotation at the auditing firm. The 
interviews were conducted with auditing firms in Kristianstad and the surrounding area. The subject has 
been studied from literature in the following perspective: personnel turnover among employees, effects 
of staff turnover, management method Up or Out and motivation factors. 

The results of this study show that a majority of the participating firms did not find themselves having 
problems with high staff turnover among their auditors' assistants. The opinions were the same whether 
the audit firm belonged to the “Big 4” or represented a small auditing firm. 

This study shows that the participating audit firms handle the high staff turnover among auditor 
assistants through measures such as training, physical and mental support, varying tasks and 
participation in personal activities to try to get the auditor assistants to feel a potential for professional 
development, getting acknowledgement, and thus are willing to stay on Office. 

The study concluded that the size of the participating firms, whether the firm belongs to the “Big 4” or 
not, does not tend to have any impact on how the audit firms perceives or manages the high staff 
turnover among auditor assistants. 
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Kapitel 1 Inledning 

 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studiens ämne och därefter följer en problemdiskussion 

kring revisorsassistenters personalomsättning. Diskussionen mynnar ut i studiens syfte. 

Avslutningsvis presenteras studiens disposition. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Ett första instegsjobb i en revisorskarriär är jobbet som revisorsassistent. Revisorsassistenten är en 

del av ett revisionsteam, som utöver revisorsassistenten oftast består av ytterligare tre roller: senior 

revisor, manager och partner. Sammansättningen av ett revisionsteam är mer eller mindre generell 

men titlar på de olika rollerna i teamet varierar mellan olika revisionsbyråer (Carrington, 2010). 

 

Revisorsassistenten befinner sig i början av revisionsbyråns “hierarkiska stege”, och är den som 

utför de enklare arbetsuppgifterna. I revisorsassistentens arbete inom revisionsteamet kan detta 

exempelvis innebära att kontrollera siffror i en kolumn mot en annan eller att kopiera handlingar.  

Då revisorsassistenten är klar med en arbetsuppgift lämnas den vidare, för granskning, till en 

kollega i teamet, vanligtvis till den som har rollen som senior. Steg för steg jobbas 

revisionsuppdragets uppgifter igenom via de olika rollerna i teamet, för att till slut nå fram till 

partnern, den högsta rollen, och rollen som bär yttersta ansvaret för revisionen som skall utföras 

(Carrington, 2010). 

 

I takt med att revisorsassistenternas erfarenheter växer, utvecklas arbetsuppgifterna de utför. 

Vanligt är att en revisorsassistent övergår till rollen som senior revisor efter två års arbete på en 

byrå och sedan innehar rollen som senior i ytterligare två till fem år. Senior är den rollen som har 

ansvaret för och leder det dagliga arbetet med revisionen hos klienten. Nästa steg i karriären 

innebär för en senior att bli befordrad till manager. Rollen som manager innebär att leda 
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planeringen och utförandet av revisionen. Överst i hierarkin finns rollen som partner, vilken man 

kan nå efter en genomsnittstid på tio år efter att ha börjat som revisorsassistent på en byrå. Partnern 

är den som bär det yttersta ansvaret och är den påskrivande revisorn för revisionen. Är man partner 

är man också ägare av eller delägare i revisionsbyrån. Man kan också inneha den formella rollen 

påskrivande revisor utan att vara ägare eller delägare, men då under en annan titel än partner 

(Carrington, 2010).  

 

Fackförbundet och intresseorganisationen Civilekonomerna kommenterar i en tidskriftsartikel 

revisorsassistentens långa och tuffa väg för att bli partner vid en revisionsbyrå och berättar att 

många väljer att sluta och gå vidare till helt andra arbetsgivare innan de hunnit bli auktoriserade 

revisorer (Axelsson, 2017). I en tidigare studie av Hiltebeitel och Leauby (2001) framkom det att 

mer än hälften av ekonomerna som efter akademisk examen började sin karriär inom revision, 

lämnade branschen redan inom tre år. Även Axelsson menar (Civilekonomen nr 9, 2015) att unga 

revisorer, under senaste decenniet, har ytterligare ökat sin rörlighet dramatiskt. För samtliga 

medlemmar inom Civilekonomerna gäller att endast 51 procent är kvar på samma arbetsplats sedan 

föregående år, vilket är en minskning jämfört med 2009 då motsvarande siffra var 71 procent 

(Civilekonomen nr 9, 2015). 

 

Chi, Hughen, Lin, och Lisic (2013) menar att fenomenet med hög personalomsättning bland 

revisorsassistenter kan komma att leda till att revisionsbyråerna så småningom får en försämrad 

kompetens inom revisionsteamet. Det kan i sin tur leda till en försämrad revisonskvalitét, på grund 

av att byråerna genom den höga personalomsättningen inte bara blir av med de mindre lämpliga 

medarbetarna utan heller inte kan behålla välutbildade anställda under en längre tid. 

 

Faktum är att ett flertal tidigare studier har ägnats åt detta problem (Law, 2010; Chi et al. 2013; 

Gertsson, Sylvander, Broberg, & Friberg, 2017) En del av studierna har undersökt fenomenet ur 

ett könsperspektiv för att se om det är någon skillnad mellan hur män respektive kvinnor tenderar 

att lämna revisonsbranschen (Law, 2010). Andra har tagit upp huruvida lön och utbildning kan 

utgöra skäl för att lämna revisorskarriären (Chi et al. 2013). Oavsett orsak, har studierna en sak 
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gemensamt, nämligen att de undersöker och diskuterar olika orsaker till att revisorsassistenter 

bestämmer sig för att lämna yrket. 

Men, fenomenet är ju inte nytt, revisionsbranschen har länge präglats av hög personalomsättning 

(Chi et al. 2013) och detta har sannolikt, åtminstone delvis, påverkats av den arbetskultur som 

råder inom branschen. En specifik arbetskultur inom revisorsyrket är starkt förknippad med de 

stora revisionsbyråerna och nära förbundet med den managamentmetod som populärt kallas Up or 

Out. Up or Out-kulturen innebär att om en viss individ inte gör karriär på byrån förväntas hen byta 

jobb (Lennartsson, 2018). Grey (1998) menar att det enligt denna kultur är underförstått att 

individen antingen passar in i kulturen/organisationen eller i annat fall väljer att sluta. 

Revisionsbyråerna behöver sällan formellt säga upp personal som inte passar in eller inte gör 

karriär. De som lämnar yrket säger oftast upp sig självmant och söker sig till andra arbeten på egen 

hand (Carrington, 2010).  

 

Enligt Revisorsinspektionens senaste statistik från 2017 har en dramatisk minskning av antalet 

kvalificerade revisorer inträffat. Sedan 1990-talet har antalet kvalificerade revisorer minskat med 

25 procent (Revisorsinspektionen, Revisorsinspektionen, 2018). Minskningen beror främst på att 

det inte finns lika stort antal revisorsassistenter som går in på marknaden som antalet revisorer 

som lämnar marknaden (Hammarström, 2018).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Som nämnts ovan har många tidigare studier och mycket forskning gjorts kring vad som orsakar 

att ett stort antal anställda tar beslutet att lämna revisorsbranschen. Enligt Tziner och Birati (1996) 

finns en omfattande litteratur som behandlar hur en organisation arbetar med rekrytering, 

bemanning, omstrukturering och utbildning för att attrahera och behålla personalen, eftersom de 

är en avgörande faktor för organisationens värde och framtid. 

 

Cronshaw och Alexander (1991) hävdar att omsättningen av personal är väldigt kostsam för 

företagen och att den påverkar deras ekonomiska framgång negativt. Kostnader för uppsägning, 
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annonsering, rekrytering och anställning kan klassificeras som synliga kostnader hos företaget, 

men kostnaden för att ersätta en medarbetare underskattas ofta (Abbasi & Hollman, 2000). Många 

dolda kostnader och konsekvenser, som störningar i kundrelationer, kostnader som uppstår till 

följd av eventuella fel, som begås av anställda som är kvar, förekommer också till följd av den 

höga personalomsättningen (Abbasi & Hollman, 2000). Beroende på vilka befattningar som finns 

inom företaget, avvägs vad som anses som en lagom personalomsättningsnivå. Om det handlar om 

befattningar som inte kräver speciellt höga investeringar eller utbildningskostnader går det ur 

företagets synpunkt att ha en högre personalomsättning bland den personalen än om det handlar 

om en högre uppsatt befattning som kräver stora inskolningskostnader i form av exempelvis 

utbildningskostnader (Hogia - hjälper företag att utvecklas, 2015). 

 

Carrington, (2010, s.199) hävdar att en hög personalomsättning inte upplevs som ett problem för 

de flesta revisionsbyråerna, utan “är det sätt som revisionsbyråerna rekryterar kompetent personal 

till de högre karriärstegen”. Den höga personalomsättningen behövs alltså för att utsovringen av 

”de bästa förmågorna” skall fungera på ett effektivt sätt. Metoden för detta sätt att internt befordra 

personal till nästa organisationsnivå och då inom en viss tid, är den managementmetod som 

presenterades i förra avsnittet, Up or Out. Men, inte sällan framställs hög personalomsättning 

generellt som ett problem för företag. Ibland menar anställda och fackliga organisationer att hög 

personalomsättning förklaras av de bristfälliga arbetsvillkor företagen erbjuder. En hög yttre 

rörlighet, som den som råder i revisionsbranschen, beskrivs vanligtvis enligt Leppänen och 

Sellerberg (2016, s.16) som ett problem eftersom “den leder till förlust av kompetens, ökade 

kostnader för rekrytering och träning, allmän turbulens i organisationerna, och så vidare”. En redan 

hög personalomsättning tenderar att föda en ännu högre. Processen kan gå överstyr, där utifrån 

företagens perspektiv negativa effekter överskuggar förväntade positiva effekter av hög 

personalomsättning. Lee Taylor & Cosenza (1998) menar att det inte bara är förlusten av begåvade 

proffs som företagen kan bli lidande av utan chefer som har problem med alltför höga 

omsättningsnivåer generellt genomför krisartade rekryteringar, vilket i sin tur genererar ökade 

kostnader och tidskrävande aktiviteter för omrekrytering av nya medarbetare.  

Enligt ett synsätt borde chefer beskriva de anställda som en viktig faktor och därför styra 

personalomsättningen till förmån för företagets potentiella framgång (Hollman & Abbasi, 2000). 
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Penglin och Hanglu (2014) definierar termen “omsättning” som förhållandet mellan antalet 

organisationsmedlemmar som har lämnat under perioden som bedömts, dividerat med det 

genomsnittliga antalet personer i organisationen under perioden. Definitionen anger med andra ord 

hur stor del av den samlade kompetensen som försvinner ut ur organisationen mellan två 

mätperioder (Personalomsättning, 2015).  

 

Höga personalomsättningsnivåer för revisorsassistenter har alltmer kommit att betraktas som ett 

bekymmer för branschen och bör inte ignoreras.  För att förhindra förlust av kunskap och 

erfarenhet (kompetens) måste studenter och unga yrkesverksamma lockas och motiveras att stanna 

i yrket (Robert, 2017).  

 

Med utgångspunkt av ovan, är denna studie inriktad på att undersöka fenomenet kring hög 

personalomsättning bland revisorsassistenter, ur byråernas perspektiv. Frågorna vi ställer för vår 

undersökning är: Vad gör byråerna åt den höga personalomsättningen bland revisorsassistenter? 

Tycker byråerna att den höga personalomsättningen är ett problem och vilka konsekvenser har 

personalomsättningen för revisionsbyrån? 

 

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur revisionsbyråer upplever och hanterar den höga 

personalomsättningen bland revisorsassistenter. 

 

 

 

1.4 Disposition 

Kapitel 1: I detta kapitel presenteras bakgrunden till studiens ämne och därefter följer en 

problemdiskussion kring revisorsassistenters personalomsättning. Diskussionen mynnar ut i 

studiens syfte. 
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Kapitel 2: I kapitlet presenteras studiens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt, följt av en diskussion 

kring dess vetenskapliga ansats samt en motivering av studiens forskningsstrategi. Vidare i kapitlet 

presenteras studiens litteratursökning därefter diskuteras studiens trovärdighet. Kapitlet avslutas 

med en genomgång av studiens etiska beaktanden. 

Kapitel 3: I detta kapitel kommer studiens teoretiska referensram att presenteras. Den teoretiska 

referensramen används sedan för att analysera studiens insamlade empiri. Referensramen är 

indelad i tre teman: (1) personalomsättning och rörlighet bland anställda, (2) Up or Out samt (3) 

motivation. 

Kapitel 4: I kapitlet kommer studiens datainsamlingsmetod och design att presenteras. Därefter 

kommer en beskrivning av hur materialet har bearbetats och analyserats. Slutligen diskuteras 

studiens trovärdighet och etiska beaktanden. 

Kapitel 5: I detta kapitel presenteras resultaten av det empiriska materialet. Kapitlet är indelat i (1) 

personalomsättning och rörlighet bland anställda, (2) karriär; karriärstrappan och alternativ till 

revisorskarriären samt (3) motivation. 

Kapitel 6: I kapitlet analyseras resultaten av det empiriska materialet utifrån studiens teoretiska 

referensram. Analysdelen är indelad tre teman: (1) personalomsättning och rörlighet bland 

anställda, (2) karriär; karriärstrappan och alternativ till revisorskarriären samt (3) motivation. 

Kapitel 7: I kapitlet ges inledningsvis en återkoppling till studiens syfte och frågeställningar. 

Vidare diskuteras studiens styrkor och svagheter, följt av reflektioner och begränsningar. 

Avslutningsvis presenteras förslag på framtida forskning. 
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Kapitel 2 Vetenskaplig metod  

 

I detta kapitel presenteras studiens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt, följt av en diskussion kring 

dess vetenskapliga ansats samt en motivering av studiens forskningsstrategi. Vidare i kapitlet 

presenteras studiens litteratursökning därefter diskuteras studiens trovärdighet. Kapitlet avslutas 

med en genomgång av studiens etiska beaktanden. 

 

 

2.1 Forskningsfilosofi 

Hermeneutiken och positivismen är två vetenskapliga synsätt (Lantz, 1993). Det hermeneutiska 

synsättet har varit den forskningsfilosofiska utgångspunkten för den här studien.  

 

Den hermeneutiska forskningsfilsofin förutsätter insamling av empiriskt material som senare 

tolkas och därefter dras slutsatser med avseende på undersökningens frågeställning (Lind, 2014). 

Som hermeneutisk tolkning räknas förklaring och förståelse som är avsedd att generera inlevelse i 

ett mänskligt, kulturellt och socialt sammanhang. Ett hermeneutiskt synsätt speglar subjektivism 

vilket menas med att verkligenheten är beroende av iakttagaren och följaktligen mångtydig 

(Grensman, 2019). Positivismen, som är det andra vetenskapliga synsättet, förknippas med 

mätning och objektivitet där datamaterialet generaliseras i syfte är att förklara ett visst fenomen 

(Holme & Krohn Solvang, 1997). 

 

Till skillnad från ett positivistiskt angreppsätt, där generalisering och förklaringar är i fokus 

(Holme & Krohn Solvang, 1997), är vår tolkning mer subjektiv då vi istället fokuserat på att tolka 

insamlad empiri, i en strävan att försöka skapa en mer konkret, praktisk förståelse för hur 

revisionsbyråer upplever och hanterar den höga personalomsättningen bland revisorsassistenter 

(Lind, 2014).  
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 I det hermeneutiska angreppssättet är forskaren själv delaktig, vilket vi i detta fall också varit 

genom att vi konstruerat och genomfört intervjuer med ett antal informanter. Fördelen med 

hermeneutisk forskningsfilosofi är att verkligheten kan i varje given situation tolkas utifrån ett 

flertal olika perspektiv, vilket vi också vill spegla med vår studie genom att visa på såväl likheter 

som olikheter i hur olika revisionsbyråer upplever och hanterar den höga personalomsättningen 

bland revisorsassistenter (Lind, 2014). 

 

2.2 Vetenskaplig ansats 

Inom vetenskaplig forskning förekommer tre olika vetenskapliga ansatser. En induktiv ansats är 

teorigenererande då forskaren utgår från det empiriska materialet utan teoretisk förförståelse 

samtidigt som en deduktiv ansats baseras på hypotesprövning och i princip skall vara helt 

oberoende av forskaren. Abduktion, som är den tredje ansatsen, kan beskrivas som en växling 

mellan deduktiv och induktiv reflektion. I en abduktiv ansats arbetar man med teorin, återvänder 

till empirin och funderar på vad den kan betyda i ljuset av teorin för att till sist möta en förnyad 

teoretisk insikt som kan kopplas till det empiriska materialet (Alvehus, 2013).  

 

En induktiv ansats har som nackdel att den tenderar att göra att ens egna, personliga uppfattningar 

återspeglas i forskningsprocessen, vilket kan vara en nackdel eftersom en brist på objektivitet kan 

förekomma (Patel & Davidson, 2011). En deduktiv ansats kan bli svår att tillämpa i kvalitativa 

studier på grund av tolkningsprocessen (Alvehus, 2013).  

 

Vi har valt att tillämpa en vetenskaplig ansats i vår studie som närmast liknar abduktion. Valet kan 

styrkas genom att en ren induktiv ansats tenderar att bli ohållbar eftersom det enligt Alvehus 

(2013), är svårt att tänka sig en tolkning helt utan förförståelse för fenomenet. Samtidigt upplevs 

ren deduktion inte heller passande eftersom hypotesprövning inte förekommer i vår studie, utan vi 

har istället valt att intressera oss för om fenomenet är framträdande i de organisationer vi valt att 

djupare studera och närmare försöka undersöka hur det i så fall är framträdande (Alvehus, 2013). 
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2.3 Forskningsstrategi 

En forskningsstrategi är en handlingsplan som är utformad för att nå ett specifikt mål. Vilken 

forskningsstrategi som används beror på hur användbar och lämplig strategin är utifrån 

forskningens syfte (Denscombe, 2016). Utifrån studiens syfte, att undersöka hur revisionsbyråer 

upplever och hanterar den höga personalomsättningen bland revisorsassistenter, har vi valt att 

tillämpa en kvalitativ fenomenologisk forskningsstrategi. Den fenomenologiska strategin är 

lämplig eftersom strategin ägnar sig åt mänskliga erfarenheter och är ett tillvägagångssätt som 

betonar beskrivning, tolkning och känslor (Denscombe, 2016). Dessutom väger den kvalitativa 

analysen av insamlade data tyngre än att undersöka frågan kvantitativt, där tolkningsarbetet i större 

utsträckning skulle innebära fokusering på att konstruera goda mätinstrument (Uljens, 1989). 

 

Fenomenologi är en forskningsstrategi som är vanligt förekommande i kvalitativa studier och 

fokus ligger på relationen mellan människan och dennes omvärld. Strategin räknas som empirinära 

då individer, utifrån sina uppfattningar om ett visst fenomen, utgår från sina handlingar och 

resonemang (Davidson & Patel, 2003). En fenomenologi utgår därför ifrån att olika individer har 

olika uppfattningar av olika fenomen (Denscombe, 2016). Bjurwill (1995) redogör för att resultatet 

av en fenomenologisk studie handlar om insikter om hur ett visst fenomen uppfattas av 

intervjupersonen samt beskrivningen av den insikten, vilket också är det centrala i denna studies 

syfte. 

 

Uljens (1989) beskriver att fenomen kan vara primära respektive sekundära. Primära fenomen är 

avgränsade genom att vara mer konkreta, såsom föremål och bilder. Utan att ett givet fenomen har 

ändrats ger informanten, i forskning om primära fenomen, olika uppfattningar om fenomenet. 

Sekundära fenomen, som vår studie har riktat in sig på, är innehållsmässigt inte avgränsade på 

förhand av forskaren. Sekundära fenomen ingår i människors aktiviteter och uppfattas följaktligen 

utifrån individens personliga erfarenhetsram (Uljens, 1989). Eftersom det i denna studie tillämpats 

en fenomenologisk forskningsstrategi söker den alltså inte efter några korrekta svar utan syftar till 
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att erhålla kunskap om olika individers uppfattningar om fenomenet personalomsättning bland 

revisorsassistenter. 

 

2.4 Litteratursökning 

Till den teoretiska referensramen har i huvudsak vetenskapliga artiklar använts för att den ska vara 

så tillförlitlig som möjligt. De vetenskapliga artiklar som använts kommer huvudsakligen från 

olika elektroniska databaser som Summon, vilket är Högskolan Kristianstads egen databas, Google 

Scholar och Business Source Premier. I samband med artikelsökningar har hänsyn tagits till både 

artiklarnas relevans för studiens forskningsområde och till artiklarnas publiceringsdatum, eftersom 

nyare forskning anses vara mer tillförlitlig. Äldre artiklar har dock förekommit men har då 

refererats till i den nyare litteraturen som tagits med i referensramen. 

 

Sökord som har använts har bland annat varit turnover, job satisfaction, motivation, intention to 

stay, retention och stress, up or out, promotion to partner i kombination med auditor, accountant, 

accounting, personalomsättning och optimal personalomsättning. 

 

2.5 Studiens trovärdighet 

Forskning handlar slutligen om att läsaren ska tro på det han eller hon läser i uppsatsen, att texten 

skall uppfattas som vederhäftig. Med andra ord måste forskningen vara trovärdig för att få 

genomslag i såväl forskningsvärlden som i det omgivande samhället (Ahrne & Svensson, 2017). I 

kvalitativ, till skillnad från kvantitativ forskning, är det svårare att bedöma trovärdigheten eftersom 

det inte ges möjlighet att kontrollera kvaliteten i undersökningen genom upprepning på likartat sätt 

(Denscombe, 2016). Praktiskt sett är det omöjligt att kopiera en social inramning (Denscombe, 

2016) då forskaren är en aktiv del i processens olika steg (Alvehus, 2013). Eftersom studiens syfte 

är att undersöka hur revisionsbyråer upplever och hanterar den höga personalomsättningen bland 

revisorsassistenter, är det sannolikt inte möjligt att få samma svar vid genomförande av 

undersökningen om ett år eftersom synen och hanteringen med tiden kan ändras.  
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För att påvisa forskningens trovärdighet och en försäkran om att undersökningens kvalitativa data 

har producerats och kontrollerats i överenstämmelse med god praxis kan validering och grundade 

data användas (Denscombe, 2016). Under intervjutillfällena har författarna försökt främja studiens 

validitet genom att på ett tydligt sätt ställa de aktuella frågorna, likväl följdfrågor för att syftet skall 

uppnås. Efter utförd intervju har också intervjuns innehåll, så noggrant som möjligt, transkriberats 

från tal till skrift i ett försök att säkerställa hög validitet.  

 

Grundad data syftar till att forskningsfynden är grundade i ett fältarbete där forskaren tenderar att 

spendera väldigt mycket tid (Denscombe, 2016). Detta ger en solid grund för de databaserade 

slutsatserna och bidrar till forskningens trovärdighet (Denscombe, 2016). Grundad data speglas 

genom att båda författarna har deltagit i sex av nio intervjuer med anledning att försöka minimera 

risken för tolkningsfel av det empiriska materialet (Denscombe, 2016).  

 

För att styrka studiens pålitlighet är det viktigt att det sker en komplett och noggrann beskrivning 

av hela forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2005). Det skall således vara möjligt att upprepa vår 

undersökning på samma sätt. Därför presenteras (i kapitel fyra) en noggrann beskrivning av 

studiens genomförande och urvalsprocess.  

 

Under studiens uppbyggnad har regelbunden kommunikation med handledare, som granskat 

undersökningens olika steg skett. Även andra studenter har läst igenom uppsatsen och bidragit 

med synpunkter på möjliga förbättringar. På så sätt har hela skrivprocessen präglats av ständig 

revidering av texten, detta för att uppnå bästa möjliga innehåll. Med möjlighet att styrka och 

konfirmera informationen menar Bryman och Bell (2005) att författarnas personliga värderingar 

inte påverkar slutsatserna av studien. 
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2.6 Etiska beaktanden  

Med hänsyn till vetenskapsrådet har vi följt etiska principer rörande informanterna i studien 

(Vetenskapsrådet, 2019). Informanterna som medverkade i studien informerades i början av 

intervjun om att deras deltagande var frivilligt, anonymt, samt att de har rätt att avbryta sin 

medverkan när helst de vill, vilket gör att hänsyn tagits till informationskravet. I beaktning av 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet har den insamlade empirin endast nyttjats av 

författarna samt dess handledare. Intervjupersonernas personuppgifter har hanterats med sekretess 

i syfte att undvika att utomstående skulle få tillgång till materialet (Vetenskapsrådet, 2019). I vår 

studie är intervjupersonernas och revisionsbyråernas namn anonyma. Samtliga intervjupersoner 

känner heller inte till vilka som medverkar i denna studie. 
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Kapitel 3 Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel kommer studiens teoretiska referensram att presenteras. Den teoretiska 

referensramen används sedan för att analysera studiens insamlade empiri. Referensramen är 

indelad i tre teman: (1) personalomsättning och rörlighet bland anställda, (2) Up or Out samt (3) 

motivation.  

 

 

3.1 Personalomsättning och rörlighet bland anställda 

Personalomsättning beskrivs som ett mått på organisationers rotation av medarbetare inom en 

arbetsmarknad, det vill säga hur de vinner och förlorar anställda (Abbasi & Hollman, 2000). 

Personalomsättningsteorin förklarar anledningar till personalomsättning. Kärnmodellerna 

(Mobley 1977; Cotton & Tuttle, 1986; Steers och Mowday 1981) ser arbetstillfredsställelse som 

en viktig komponent i personalomsättningsteorin. Olika variabler speglas i kärnmodellen om vad 

som påverkar avsikten att byta yrke. Dessutom förekommer på vilket sätt variablerna påverkar 

arbetstillfredsställelsen, vilket i sin tur påverkar avsikten att byta yrke. Exempel på variabler är 

jobbtillfredställelse och karriärmöjligheter.  

Utbildning och ålder är ytterligare två faktorer från personalomsättningsteorin som antas påverka 

personalomsättningen. Yngre individer som har en utbildning i bakgrunden framställs vara mer 

benägna att lämna tidigt (Cotton & Tuttle, 1986), vilket innefattar revisorsassistenter. Däremot 

uppfattas revisionsbyråerna lägga stor vikt vid intern utbildning (KPMG 2019; EY 2019; PwC 

2019), vilket bidrar till en mindre personalomsättning (Chen, 2014). Dessutom minskar goda 

karriärmöjligheter, inom ett företag, personalomsättning (Nawaz & Pangil, 2016)￼, vilket kan 

vara fördelaktigt eftersom revisionsbyråerna har en tydlig karriärstege som majoriteten av 

revisionsbyråerna inte minst inom Big-4 följer ￼(Carrington, 2010)￼.  
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Personalomsättningsteorin kan skilja sig åt eftersom yrken och yrkesgrupper ser olika ut samt att 

människor uppfattar saker ur olika perspektiv, vilket är den bakomliggande förklaringen till varför 

forskningen inom revisionsbranschen blir mer aktuell i detta fall. I enighet med forskningen från 

personalvetenskapen påverkar arbetstillfredsställelsen revisorers benägenhet att byta arbete 

(Flamholtz & Bullen, 1985).  Revisorsassistenter är ofta unga med utbildning och ambition, vilket 

sannolikt ökar betydelsen av karriärsutveckling.  Att unga revisorer upplever lägre 

arbetstillfredsställelse stöds av Cotton och Tuttle (1986). 

 

En bedömning av huruvida ett företag har hög eller låg personalomsättning görs oftast utifrån 

definitioner likt den som (Glebbeek & Bax, 2004) men också (Abbasi & Hollman, 2000), 

beskriver. Glebbeek & Bax 2004; Ton & Huckman, 2008, definierar personalomsättning som 

förhållandet mellan antalet anställda som har lämnat en organisation under en viss period dividerat 

med det genomsnittliga antalet anställda under perioden. Personalomsättning kan också definieras 

som ett mått på organisationers rotation av medarbetare inom en arbetsmarknad, det vill säga hur 

de vinner och förlorar anställda (Abbasi & Hollman, 2000). 

Leppänen och Sellerberg (2016) har gjort en studie av rörlighet bland anställda inom 

dagligvaruhandeln. Studien har gjort en genomgång av tidigare forskning kring rörlighet i 

arbetslivet i allmänhet och inom handeln i synnerhet. Författarna föreslår en uppdelning i olika 

typer av rörlighet, yttre och inre rörlighet. Yttre rörlighet är den rörelse som sker utanför företaget: 

in i eller ut ur företaget, ut ur företaget och in i andra företag inom branschen samt ut ur branschen, 

och inre rörelse är den rörelse som sker inom företaget. De delar även in de båda rörelsetyperna i 

sidorörelser, nedåtgående rörelser och uppåtgående karriärrörelser. Vi har bedömt att detta 

resonemang också är tillämpligt för vår studie av revisorsassistenter. 

 

I perspektivet av denna typologi följer här en beskrivning av de huvudsakliga rörelserna för en 

revisorsassistent. En revisorsassistents rörlighet kan betraktas som inre rörlighet då en assistent 

förflyttar sig uppåt i revisionsteamets hierarkiska organisation, vilket även skulle kunna kallas 

uppåtgående karriärrörelse. Ett annat exempel av inre rörlighet skulle kunna vara då en 

revisorsassistent byter spår inom byrån och lämnar revisionssidan för att arbeta på konsultssidan, 
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vilket även skulle kunna beskrivas som en sidorörelse inom företaget. Ett annat exempel av inre 

rörlighet och sidorörelse för en revisorsassistent skulle kunna vara då denne börjar arbeta vid ett 

annat kontor exempelvis på en annan ort men ändå är anställd inom samma företag. En yttre rörelse 

för en revisorsassistent vid en byrå är exempelvis den rörelse som sker då en assistent slutar vid 

byrån för att ta anställning vid ett annat företag (Leppänen & Sellerberg, 2016). 

 

3.1.1 Effekter av personalomsättning 

Nedan presenteras några olika positiva och negativa effekter som kan uppstå till följd av 

personalomsättning.  

3.1.1.1 Positiva effekter 

I Leppänen och Sellerbergs (2016) analys av rörlighet framträder en bild där rörligheten känns 

som självklar och önskvärd (Leppänen & Sellerberg, 2016). Författarna Leppänen och Sellerberg 

(2016) menar att rörligheten är värdefull för både anställda och organisationen. Författarna 

förklarar rörlighetens positiva effekter med att rörligheten är positiv för individen i den meningen 

att den skapar omväxling för individen och den inre rörligheten motverkar att den anställda 

upplever arbetet som monotont. Vidare menar Leppänen och Sellerberg (2016) att en viktig 

motivering till rörlighet är att den motverkar hemmablindhet. De anställda som arbetar för länge i 

samma position “riskerar att mentalt fastna och bli låsta i sitt tänkande” (Leppänen & Sellerberg, 

2016, s. 19).  

 

Rörligheten skapar också driv och kreativitet, Leppänen och Sellerberg (2016) betonar att rörelse 

ut ur organisationen samtidigt innebär rörelse in i organisationen vilket medför ett tillskott av nya 

värdefulla medarbetare som tillför nya kompetenser. Dalton och Todor (1979) och Staws (1980) 

resonemang överenstämmer med Leppänen och Sellerbergs (2016) Dalton och Todor (1979) och 

Staw (1980) menar därför att tillförseln av kritiskt tänkande och uppkomsten av nya ideer är 

ytterligare två positiva effekter som personalomsättningen bidrar med. Att ifrågasätta och ge 

förslag på nya tillvägagångssätt möjligör de förhållandevis snabba förändringar som är nödvändiga 
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för att kunna möta den skiftande externa efterfrågan, ett arbete som upplevs svårt med endast 

internt förändringsarbete (Dalton & Todor, 1979). 

 

 Staw (1980) menar att nyanställda generellt sett har en högre motivation, än individer som varit 

yrkesverksamma ett antal år, i ett och samma företag, eftersom anställda är i fysisk- och psykiskt 

bäst form och som mest entusiastiska under de första åren i sitt yrke. Omsättning av personal ses 

också som positiv då den kan skapa utrymme för karriär genom att ge möjlighet till befordran åt 

organisationens drivna medarbetare (Leppänen & Sellerberg, 2016).   

 

3.1.1.2 Negativa effekter 

Ett flertal studier (Chi et al. 2013; Cronshaw & Alexander, 1991; Leppänen & Sellerberg, 2016; 

Ongori, 2007; Sutherland, 2002) har visat på att personalomsättning även kan ha betydande 

negativa effekter på organisationen, det vill säga effekter som påverkar organisationens lönsamhet 

negativt.  

 

Ongori (2007) menar att medarbetarnas omsättning är dyr utifrån organisationens perspektiv. 

Frivillig personalomsättning, då arbetstagaren slutar av egen fri vilja, innebär en förlust i 

organisationens mänskliga investeringar och den efterföljande processen, att rekrytera ersättare, 

medför betydande kostnader för organisationen (Ongori, 2007). Dessa ersättningskostnader 

inkluderar kostnader för rekryteringsprocessen, introduktion av den valda ersättaren samt formell 

och informell utbildning tills ersättaren uppnår prestationsnivåer som motsvarar det den som 

slutade hade (Sutherland, 2002). Dessa ersättningskostnader är de direkta kostnaderna som uppstår 

vid frivillig personalomsättning, men det kan även uppstå indirekta kostnader vid frivillig 

personalomsättning såsom arbetsmoral hos de som är kvar, förlorad produkt- och service kvalitet, 

och förslust av socialt kapital (Dess & Shaw, 2001). 

 

Förutom de direkta kostnaderna associerade med personalomsättningen kan det uppkomma andra 

kostnader i situationer när anställda lämnar företaget. En av dessa är att det kan leda till störningar 
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i arbetet när en nyckelperson försvinner, men det kan även ske en demoralisering på arbetsplatsen 

(Staw, 1980). Motivationen kan falla hos anställda som är kvar på arbetsplatsen och känslan av att 

deras öde är mindre eftersträvat kan infinna sig, kopplat till anledingen bakom varför personerna 

valde att lämna verksamheten. Personliga skäl tolkas ha en mindre påverkan på demoraliseringen 

än om beslutet tagits på grund av organisatoriska faktorer som lön eller arbetsuppgifterna som 

sådana (Staw, 1980).  

 

En uppskattning gjord av Johnson, Griffeth och Griffin (2000) visar att rekryteringsprocess och 

utbildning av en ny medarbetare kostar ungefär 50 procent av arbetstagarens årslön men hävdar 

att kostnaderna inte slutar vid det utan att för varje medarbetare som slutar antar Johnson et al. 

(2000) även att produktiviteten sjunker på grund av inlärningskurvan i att förstå jobbet och 

organisationen.  

 

3.2 Karriär; Karriärstrappan och karriärmodell  

Begreppet karriär har ur ett traditionellt synsätt förknippats med att en medarbetare blir befordrad 

uppåt i en organisations hierarki till en ny position som medför ett ökat ansvar och auktoritet 

(Bloisi, Cook, & Hunsake, 2003). Karriärstrappans nedersta steg för en revisor skulle kunna sägas 

vara då individen får anställning och börjar arbeta som revisorsassistent vid en revisionsbyrå. För 

att få anställning som revisorsassistent vid en revisionsbyrå krävs det (av revisionsföretagen) att 

individen har avlagt en kandidatexamen enligt de teoretiska utbildningskraven som ställs för att 

kunna bli auktoriserad revisor, vilka Revisorsinspektionen fattar beslut om. Individen kan även 

skaffa sig den teoretiska utbildningen vid ett revisionsföretag där utbildningen i så fall följer en 

utbildningsplan, med lärandemål som ger tillräckliga teoretiska kunskaper för att utföra 

revisionsverksamhet, som är godkänd av Revisorsinspektionen (Revisorsinspektionen, Bli 

auktoriserad revisor, 2019). 

Som revisorsassistent ingår individen i ett revisionsteam där man arbetar med erfarna kollegor. 

Carrington (2010, s.197) beskriver revisionsteamet som “en av de mest hierarkiska 

organisationsenheter man kan tänka sig”. Som revisorsassistent följer individen ett 

utbildningsprogram som syftar till att säkerställa att individen skaffar sig den praktiska 
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erfarenheten som krävs för att få ansöka om att skriva provet för revisorsexamen. Den praktiska 

utbildningen ska motsvara tre års heltidsarbete (Revisorsinspektionen, Revisorsinspektionen, 

2018).  Inom revisionsteamet kan revisorsassistenten/junior assistent, efter att ha skaffat sig 

tillräcklig praktisk erfarenhet, bli befordrad och ta ett kliv upp till nästa karriärtrappsteg och då 

erhålla titeln senior assistent. För att ta nästa steg och avancera till rollen som senior assistent 

krävs att individen är redo att ansvara för det operativa arbetet i en revision. Även nästa 

karriärtrappsteg kan individen ta, redan innan den skrivit revisorsprovet. Titeln inom 

revisionsteamet är då manager. För att kunna ta det sista klivet och avancera till toppen av 

revisionsteamets hierarkiska stege och erhålla titeln partner inom revisionsteamet krävs däremot 

att individen sedan tidigare erhållit revisorsexamen och titeln auktoriserad revisor. Partnern har 

det yttersta ansvaret för revisionen och är den som är den påskrivande revisorn. Indirekt säger detta 

att för att kunna befordras och erhålla titeln partner krävs den formella titeln auktoriserad revisor 

(Carrington, 2010). För att erhålla revisorsexamen och kunna ansöka om auktorisation måste 

individen avlagt ett godkänt revisorsprov hos Revisorsinspektionen (Revisorsinspektionen, 

Revisorsinspektionen, 2018). Men enbart för att en individ erhållit den formella titeln auktoriserad 

revisor innebär det inte per automatik att klivet upp till nästa trappsteg inom revisionsteamet och 

därmed kunna titulera sig partner är taget. Utan att ha avlagt en revisorsexamen kan individen 

alltså inte ta steget upp till det översta trappsteget och befordras till titeln partner inom 

revisionsteamet. Klivet upp till det översta trappsteget i revisionsteamet studeras närmre nedan i 

avsnittet som behandlar den interna marknadsföringsmodellen/karriärmodellen Up or Out. 

 

Tidigare forskning har främst fokuserat på att fastställa orsakerna till varför anställda vid 

revisionsbyråer väljer att avsluta sina tjänster, hävdar Lee et al. (1998) i sin artikel. Det är absolut 

nödvändigt att revisionsbyråer hittar ett tillvägagångssätt för att behålla erfaren personal om 

revisionsbyråerna ska klara möta kundernas efterfrågan på ett bra sätt. Få revisionsbyråer tar nästa 

steg som innebär utveckling av intern marknadsföring som ett sätt för att minska 

personalomsättningen bland sina anställda. Företagsledningen måste börja se de anställda som en 

integrerad del i företaget istället för att de anställda ses som ekrar i ett hjul som enkelt kan ersättas 

Lee et al. (1998).  För att få till en sådan förändring av ledningsfilosofin krävs ökad tonvikt på 

intern marknadsföring. Syftet med intern marknadsföring är att behålla kunnig personal inom 
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företaget (Varey & Lewis, 1999).  “Företag har alltid ägnat sig åt aktiviteter och kampanjer som 

syftar till att stärka personalens arbetsmoral, och personalens attityder och motivation har länge 

varit föremål för intresse hos företagsledningar och personalavdelningar” (Grönroos, 2008, s.364). 

Det är i vissa lägen viktigare att fokusera på medarbetarnas motivation och moral snarare än att 

fokusera helt på kunden. Syftet med intern marknadsföring är att se företagets mänskliga resurser 

och attityd ur ett helhetsperspektiv för att skapa ett inspirerande internt klimat (Mattson, 1988). En 

lösning för personalomsättningsproblemet vid revisionsbyråer är att skapa större lojalitet hos de 

anställda och det ligger i företagsledningens intresse att implementera en systematisk inställning 

till intern marknadsföring där en viktig ingrediens är kommunikation. Företag som enbart 

fokuserar på pengar och kostnader har ofta problem med att de motiverade människorna slutar. 

Företagen bör kommunicera organisationens värderingar till sina medarbetare för att öka 

medarbetarnas nivå av samtycke, deltagande, motivation och moraliskt engagemang och bör alltså 

implementera intern marknadsföring (Lee et al. (1998).   

 

En modell av intern marknadsföring som, enligt Carrington (2010), är framträdande inom de Big4-

byråerna är den som kallas för Up or Out. Metoden beskrivs av Malhotra, Morris, och Smets 

(2010) som en intern marknadsföringsmodell. Det handlar om en starkt inbäddad institution, en 

kultur som är djupt rotad i vissa professionella tjänsteföretag, men frånvarande i andra 

organisationsformer (Malhotra et al. 2010; Kumra & Vinnicombe, 2008). Maister & Sloan (1982) 

menar att det kanske är användandet av Up or Out-metoden som är den största skillnaden mellan 

professionella tjänsteföretag och andra typer av organisationer. Trots utbredningen av metoden, 

som sträcker sig från advokatbyråer till redovisnings- och revisionsbyråer och konsultföretag till 

akademiska institutioner och militära organisationer (Gilson & Mnookin, 1989) misslyckas 

moderna rörlighetsmodeller att redogöra för förekomsten av Up or Out-fenomenet (Siow, 1994).  

 

Modellen har sitt ursprung från tidigt 1900-tal och utvecklades av eliten bland New Yorks 

advokatbyråer. Modellens utveckling var en del av en process där dessa företag institutionaliserade 

sina anställningsmodeller, ägarformer och styrelseformer. Systemet att hyra en förhållandevis 

permanent grupp av “icke-partner” advokater och med intern marknadsföring skapa en tävling 
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mellan dessa för att bli partner var första varianten av en Up or Out-modell (Malhotra et al. 2010). 

Inom professionella tjänsteföretag innebär oftast ett partnerskap att man är delägare i företaget och 

samtidigt aktiv i den dagliga förvaltningen. Som partner arbetar man även med företagets styrning 

med särskilt fokus på det övergripande resultatet och har rätt till en del av vinsten (Kumra & 

Vinnicombe, 2008)￼￼. Modellen blev allmänt implementerad vid New Yorks ledande 

advokatbyråer och sedermera av företag i Storbritannien samt i professionella tjänstesektorer inom 

management consulting och redovisning (Malhotra et al. 2010).  

 

Malhotra et al. (2010) liknar Up or Out vid en intern turnering, inom företaget, där turneringens 

kandidater utgörs av de anställda som tidigare inte deltagit i turneringen. Gilson & Mnookin, 

(1989) liknar Up or Out-fenomenet vid en mekanism ”det försäkrar de anställda att företaget 

kommer att behandla dem rättvist vid den tidpunkt de anses vara redo partnerskap”. Turneringens 

kandidater konkurrerar mot varandra om ett begränsat antal positioner på nästa organisationsnivå 

inom en viss tidsperiod. En befordran baseras på relativ rangordning inom gruppen av kandidater, 

snarare än någon individs absoluta meriter (Malhotra et al. 2010). Om det vid tidpunkten för 

övervägande om partnerskap föreligger gynnsamma affärsvillkor i företaget för en ny partner och 

om den anställdas utveckling och mänskliga kapital anses vara tillräckligt värdefullt kommer den 

anställda att befordras till partner. Vid tillfället för övervägandet kommer den anställdas lämplighet 

som partner att utvärderas med avseende på hens förmåga att komma överens med kollegor och 

befintliga kunder för att skapa nya affärer som i sin tur genererar tillväxt för företaget. Även 

förmågan att “övervaka” och bedöma nya anställda har betydelse vid övervägandet av partnerskap 

(Malos & Campion, 1995).  Med detta system kommer partnerskapen i framgångsrika företag, som 

består av dem som vann turneringen, att växa successivt över tiden, en intern tillväxt genererad av 

turneringen. Det framgångsrika turneringsföretaget kan visuellt liknas vid en inverterad tratt 

(Galanter & Henderson, 2008).  

 

Carrington (2010) hävdar att Up o Out-modellen används vid alla de stora revisionsbyråerna och 

har sitt uttryck genom att revisorsassistenter som inte gör karriär på byrån istället slutar. Har man 

för avsikt att inte göra karriär förväntas det av arbetsgivaren att man byter jobb (Carrington 2010).  
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Om arbetstagaren inte presterar enligt utvecklingsprogrammet ligger det i arbetsgivarens intresse 

att avsluta anställningen. Om det anställningsavtalet inte inkluderar bestämmelser för uppsägning 

skulle företaget ”underrapportera/nedvärdera” prestationer och på så vis förstöra drivet och 

karriären för den anställda (Kahn & Huberman, 1988). 

 

Ur företagets synvinkel verkar det vara oförnuftigt att ådra sig kostnader för att anställa och att 

lära upp värdefull personal under några år för att sedan avfärda merparten och ersätta dem med 

nya som måste utbildas igen (Malhotra et al. 2010). Malos & Campion (1995) menar att det är 

svårt att förstå varför kompetenta medarbetare, i vilka företaget investerat utvecklingsresurser, 

men som inte uppfattas som potentiella partners förväntas lämna. Medarbetaren som slutar för att 

hen inte är en potentiell partner anses dock vara minst lika produktiv som sin ersättare (Siow, 

1994). Kumra och Vinnicombe (2008) menar att en regel för Up or Out-turneringen är att avvisa 

dem som är olämpliga för nästa organisationsnivå för att på så vis behålla och bara lämna plats för 

talangfulla kandidater. 

 

Ur individens synvinkel verkar det också vara märkligt att ta risken att ansluta sig till ett företag 

där endast en minoritet kommer att bli tillfrågad om att ingå ett kontrakt om att bli partner. Men, 

det skulle kunna förklaras av att kandidaten, i processen att förbereda sig för turneringen, samlar 

värdefullt humankapital som vid ett misslyckande i turneringen kan användas för att få en annan 

attraktiv anställning. I vissa professionella tjänsteföretag innehåller anställningsavtalet en klausul 

som för “misslyckade” kandidater innebär att företaget aktivt hjälper medarbetaren till ny 

anställning hos någon klient. Detta innebär ett ”win-win-förhållande” då å ena sidan kandidaten 

hjälps av företaget till annan tjänst vid ett misslyckande i turneringen och å andra sidan bibehåller 

företaget på så vis starka förbindelser med sina “alumni” vilket kan vara positivt för företaget 

eftersom framtida affärsmöjligheter kan strömma från dem (Malhotra et al. 2010).  

 

Preferensen för Up or Out-modellen skulle kunna förklaras av dess incitament, att med stöd av ett 

informellt kontrakt mellan de anställda och företaget om en befordran inom en bestämd period 

(Malhotra et al. 2010).  Kahn & Huberman (1988) beskriver ett Up o Out-kontrakt som ett 
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ömsesidigt problem mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, där moralen är i fara. Arbetsgivaren 

erbjuder en högre lön än vad som egentligen är rimligt för tjänsten detta för att få arbetstagaren att 

investera sin tid i företaget. Det problem ett professionellt tjänsteföretag kan ha med att 

upprätthålla hög prestanda bland anställda i en produktionsprocess där produktionen är komplex 

och immateriell, och där arbetsinsatsen är svår att mäta, är Up or Out lösningen. 

Övervakningskostnader skulle kunna bli betydande i den typen av verksamhet och uppgiften att 

övervaka är svår att genomföra eftersom partners och seniora yrkesverksamma själva är mer 

engagerade i produktionen än i förvaltningen av företaget (Malhotra et al. 2010). Malhotra et al. 

(2010) menar att kampanjmodellen Up or Out ger ett relativt billigt alternativ. De anställda 

upprätthåller stor ansträngning samt strävar efter att utveckla kompetens för att vinna turneringen 

om att bli partner och genom det erhålla del av företagets vinst, såväl som status och belöningar 

som följer med partnerskapet. Då kriterierna är komplexa och kandidaterna utses informellt genom 

att arbeta med partners under en lång tid, inspirerar systemet till hög ansträngning med många 

arbetstimmar för kandidaten.  

 

En av revisionsbyråerna önskvärd personalomsättning skulle kunna ha sin förklaring i den ovan 

beskrivna managementmetoden Up or Out, det vill säga den metoden som ligger till grund för 

“utsovringen” som sker bland talangfulla kandidater. För att förstå vad byråerna gör för att få 

kandidater att stanna och delta i turneringen om de relativt få platser som finns vid byråns nästa 

organisationsnivå, har vi studerat Herzbergs tvåfaktorsteori, en motivationsteori som beskriver vad 

människor vill ha ut av sina arbeten (Forslund, 2013).  

3.3 Motivation 

Motivation är en enhetlig psykologisk term för de processer som sätter igång, upprätthåller och 

riktar beteendet (Nationalencyklopedin, 2019). Det går fortsättningsvis att läsa i 

Nationalencyklopedin att det förekommer ett flertal teorier som förklarar varför individer gör vissa 

saker hellre än andra till teorier som syftar till att förstå varför individer strävar mot bestämda mål 

med hjälp av flexibla beteenden.  
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Gellerman (1995) definierar motivation i termer av dess inverkan på produktiviteten. Gellerman 

(1995) menar också att motivation är en konst för att kunna hjälpa människor att fokusera och på 

så vis lägga sin energi och sina tankar på att vara så effektiv som möjligt, att inte slösa kraft på 

sådant som inte är så viktigt.  Som chef, bör man dagligen motivera sina anställda och ta hänsyn 

till individens individuella behov och vad som motiverar dem. Det är dock viktigt att poängtera att 

alla individer är olika och det finns därför ingen motivationsteknik som fungerar på alla 

(Gellerman, 1995).  

 

3.3.1 Herzbergs tvåfaktors-teori 

Herzbergs tvåfaktorsmodell, som är en modell i Herzbergs tvåfaktorsteorin, konstruerades av 

motivationsforskaren Frederick Herzberg år 1959. Den beskriver vad människor vill ha ut av sina 

arbeten och hans studier ledde till slutsatsen att det fanns två typer av faktorer som var relaterade 

till olika effekter på arbetet (Forslund, 2013). 

 

Herzbergs tvåfaktorsteori bygger ursprungligen på en undersökning gjord inom industrisektorn 

där nio företag i varierande storlek undersöktes. Närmare 200 intervjuer genomfördes och 

informantgruppen var endast fokuserad på professionellt yrkesutbildade (Hedegaard Hein, 2012). 

I undersökningarna framkom 14 olika faktorer som påverkar medarbetarnas arbetstillfredsställelse 

och Herzberg skiljde på faktorer som ofta var relaterade till missnöje samt faktorer som var 

relaterade till stor tillfredsställelse. Faktorerna som förknippades med missnöje kallade han för 

hygienfaktorer och faktorerna som var förknippade med arbetstillfredsställelse gick under namnet 

motivationsfaktorer. Herzberg kunde genom sin undersökning påvisa att personalens missnöje och 

ohälsa kunde förebyggas med hjälp av hygienfaktorerna. 81 procent av informanterna ansåg att 

faktorer som bidrog till arbetstillfredsställelse hörde till motivationsfaktorer, medan 70 procent av 

de faktorer som bidrog till missnöje hörde till hygienfaktorer (Hedegaard Hein, 2012). 
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Att människor tycker om sitt arbete och kopplar det till sådant som är relaterat till deras respektive 

arbetsuppgifter förklaras av motivationsfaktorerna. Hygienfaktorerna förklarar istället att 

människor som är missnöjda med sitt arbete kopplar det till arbetsmiljön och bristen på struktur 

runt omkring sig. Herzberg menade att hygienfaktorer aldrig i sig kan motivera en individ men om 

organisationen inte tillgodoser hygienfaktorerna kommer personalen inte trivas med sitt arbete, 

vilket innebär att motivationsfaktorerna ökar engagemanget och viljan till att arbeta först när 

hygienfaktorerna är uppfyllda. Detta förklarar hur en individ kan trivas med sina arbetsuppgifter 

och känna en utvecklingsmöjlighet inom sitt yrke samtidigt som personen i fråga inte trivs på 

själva arbetsplatsen, exempelvis på grund av att arbetsmiljön är för stökig (Forslund, 2013).    

 

Enligt Herzberg, Mausner & Synderman (1993) leder motivationsfaktorerna till en positiv 

arbetsattityd på grund av att faktorerna tillfredsställer individens behov av självaktualisering i sitt 

arbete, men menar samtidigt att hygienfaktorerna inte har potentialen att ge en grundläggande 

tillfredsställelse.  Om tillfredställelse och motivation ska uppnås, görs detta istället av 

motivationsfaktorer som skapar inre belöningar, till exempel genom att utföra specifika 

arbetsuppgifter eller att individen får ta eget ansvar för något. Herzberg menar att för att människor 

ska bli både motiverade och nöjda måste ett klimat skapas där arbetsuppgifterna står i fokus. På så 

vis kan arbetet anpassas efter individernas intressen och ambitioner (Wolven, 2000). 

 

Herzbergs tvåfaktorsmodell innehåller totalt sex motivationsfaktor. De två första faktorerna är 

erkännande, som innefattas av handlingar där medarbetarens insats uppmärksammas eller 

ignoreras, samt prestation som innebär att medarbetaren ges möjlighet att få feedback på sitt 

arbete. Personlig utveckling och karriärutveckling, vilka innebär möjligheter till mognad eller 

utveckling på arbetsplatsen samt innebörden av befodringar, är två andra motivationsfaktorer som 

nämns i modellen. De två sistnämnda motivationsfaktoerna som benäms är eget ansvar, som 

innebär att personal tillåts arbeta utan övervakning av överordnade och arbete i sig vars innebörd 

är att arbetsuppgifterna ska vara varierande, kreativa och utmanande (Hedegaard Hein, 2012). 

   



   
 

25 

 

Herzberg, Mausner och Synderman (1993) menar vidare att det endast är arbetsuppgifterna som 

kommer att öka individens vilja att lyckas. Den motiverande funktionen hos de två kategorierna 

skiljer sig alltså åt. Hygienfaktorerna, det vill säga faktorerna i jobbkontexten, möter behoven hos 

individen att undvika otrevliga upplevelser och har alltså inte direkt med motivationen att göra. 

Däremot tillfredsställer motivationsfaktorerna, det vill säga arbetets faktorer, behov av viljan att 

lyckas med någonting, med andra ord att skapa motivation (Herzberg, Mausner, & Bloch 

Snyderman, 1993). 

 

Det som sammanväver hygienfaktorerna och motivationsfaktorerna är med andra ord att båda har 

egenskapen att möta individens behov, men det är främst motivationsfaktorerna som bidrar till 

jobbtillfredställelse. Hygienfaktorerna kan istället förväntas förhindra svaga jobbprestationer och 

otillfredsställelse (Herzberg, Mausner, & Bloch Snyderman, 1993). 

 

 

Figur 1, skapad utifrån Frederick Herzbergs tvåfaktors teorimodell (i Hedegaard Hein, 2012 s.129–

133).  
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3.4 Konceptuellt ramverk 

Med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställning valdes ovan behandlade teorier. Avsnittet 

som behandlar teori om personalomsättning och rörlighet bland anställda kommer vi att använda 

för vår analys kring hur revisionsbyråerna upplever personalomsättningen bland 

revisorsassistenterna och vilka konsekvenser den har för byrån. För att vi vidare ska kunna 

analysera hur revisionsbyråerna arbetar med personalomsättningens konsekvenser och effekterna 

av den valde vi att studera karriärmodellen Up or Out. Denna modell som enligt Carrington (2010) 

är den modell som tillämpas vid större byråer och som innebär att om revisorsassistenten inte tänkt 

göra karriär förväntas denne byta jobb. Denna modell kan då eventuellt kopplas till den höga 

personalomsättningen bland revisorsassistenterna. För att kunna göra den bedömningen, om 

huruvida karriärmodellen Up or Out tillämpas eller ej vid de tillfrågade revisionsbyråerna kommer 

vi att fråga informanterna hur de hanterar en medarbetare som inte har för avsikt att skriva 

revisorsprovet eller för den delen inte klarat av att skriva ett godkänt revisorsprov med godkänt 

resultat.  

 

Teorin gällande Herzbergs tvåfaktormodell kommer att användas för att analysera dels hur 

revisionsbyrån som arbetsgivare arbetar med att motivera och behålla sina revisorsassistenter längs 

deras väg till att bli auktoriserad revisor och sedermera eventuellt bli partner vid byrån. Men även 

för att kunna analysera forskningsfrågan om hur revisionsbyrån hanterar den höga 

personalomsättningen bland revisorsassistenterna.  
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Kapitel 4 Empirisk metod 

 

I detta kapitel kommer studiens datainsamlingsmetod och design att presenteras. Därefter kommer 

en beskrivning av hur materialet har bearbetats och analyserats. Slutligen diskuteras studiens 

trovärdighet och etiska beaktanden. 

 

 

4.1 Studiens metod och design 

Vår studie har en kvalitativ ansats. Vår ambition har varit att utveckla en djupare förståelse kring 

hur revisionsbyråer upplever och hanterar den höga personalomsättningen bland 

revisorsassistenter. Vår studie bygger på empiri från intervjuer med personer som arbetar med 

frågor om rekrytering och ledning av personal på åtta revisionsbyråer i Kristianstad med omnejd 

och det är deras upplevda verklighet som legat till grund för våra tolkningar (Justesen & Mik-

Meyer, 2012). Eftersom vi ville veta och skapa oss en djupare förståelse för informanternas 

upplevelser och agerande kring den höga personalomsättningen bland revisorsassistenter, 

bedömde vi att semistrukturerade intervjuer var ett bra sätt för datainsamling. Semistrukturerade 

intervjuer gav oss möjligheten att lyfta fram informanternas erfarenheter och olika resonemang 

kring fenomenet, vilket även gav oss en mer nyanserad förståelse.  

  

4.2 Intervju som metod 

Eftersom studiens syfte är att undersöka hur revisionsbyråer upplever och hanterar den höga 

personalomsättningen bland revisorsassistenter valdes intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Intervjuer lämpar sig främst när forskaren vill utforska och erhålla data om komplexa och subtila 

fenomen, exempelvis få en insikt om människors känslor, uppfattningar, reflektioner och 

erfarenheter (Denscombe, 2016). 
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Intervjuer kan enligt Alvehus (2013), beskrivas som en oundviklig metod när forskarnas fokus är 

att ta reda på hur människor tänker och handlar i olika situationer. Intervjuer är på många sätt en 

bra metod för forskarna eftersom samspelet med intervjupersonen gör att många frågor om känslor, 

upplevelser och erfarenheter kan ställas för att få reda på hur olika individer upplever ett visst 

fenomen (Alvehus, 2013).  

 

Trots att intervjuer är den metod som är vanligt förekommande vid kvalitativa studier är de inte 

oproblematiska. Intervjuer är framförallt tidskrävande i jämförelse med exempelvis att använda ett 

frågeformulär. En annan nackdel kan vara att transportkostnader förekommer om intervjuerna är 

geografiskt utspridda, vilket intervjuerna varit i vårt fall. Intervjuareffekten, som innebär att 

människor som intervjuas anpassar sina svar och svarar olika under intervjun beroende på hur de 

uppfattar personen som ställer frågorna, kan också vara en nackdel för intervjuer som 

forskningsmetod (Denscombe, 2016).  

 

4.2.1 Semistrukturerad intervju 

Denscombe (2016) beskriver tre varianter av intervjuer, strukturerade, ostrukturerade och 

semistrukturerade. Vid en strukturerad intervju har forskaren en stark kontroll över de frågor som 

ställs samt svarens utformning. En strukturerad intervju liknar mer användningen av ett 

frågeformulär som dock besvaras i ett samtal ansikte mot ansikte genom att studiens samtliga 

intervjupersoner erhåller identiska frågor. Vid ostrukturerade intervjuer försöker forskaren 

däremot ingripa så lite som möjligt i samtalet, vilket görs genom att intervjuaren först bara 

introducerar ämnet varefter den intervjuade pratar öppet om sina tankegångar kring ämnet 

(Denscombe, 2016).  

 

I denna studie används semistrukturerade intervjuer. Det innebär att intervjuaren använder en 

intervjuguide (bilaga 1), med frågor och ämnen som skall besvaras. Intervjuguiden ska vara 

flexibel och öppen vad gäller frågornas ordningsföljd. Den semistrukturerade intervjun ska ge 

intervjupersonen möjlighet att utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de aktuella ämnena 
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som tas upp ￼(Denscombe, 2016)￼￼. De öppna frågorna har använts för att framkalla 

informanternas uppfattning, erfarenhet och synvinkel. Genom att ställa följdfrågor baserat på 

intervjupersonens svar ges en möjlighet för denne att ytterligare fördjupa och utveckla sina frågor 

(Kvale & Brinkmann, 2014)￼￼￼. Semistrukturerade intervjuer har valts som metod eftersom 

den enligt Alvehus (2013) ger informanten möjlighet att använda sina egna ord och utveckla sina 

egna tankar, vilket kan hjälpa oss som forskare att upptäcka saker i komplexa frågor. 

 

4.2.2 Personliga intervjuer 

Av totalt nio intervjuer har sju personliga intervjuer genomförts, det vill säga personliga möten, 

ansikte mot ansikte, mellan forskare och endast en intervjuperson (Denscombe, 2016). Det 

föreligger ett flertal fördelar med personliga intervjuer. Två fördelar med ett personligt möte är att 

intervjun blir lättare att arrangera och kontrollera (Alvehus, 2013) samt att forskaren ges 

möjligheten att läsa av intervjupersonen genom ansiktsuttryck och kroppsspråk (Denscombe, 

2016). Att genomföra personliga intervjuer har även nackdelar, där en nackdel med att lyssna till 

en person i taget är att antalet tillgängliga synpunkter och åsikter kan begränsas för forskaren. Ett 

alternativ skulle i vissa fall kunna vara att istället genomföra gruppintervjuer, då en bredare 

variation av åsikter och erfarenheter erbjudits forskaren eftersom två eller fler individer 

tillsammans genomför intervjun (Denscombe, 2016). 

 

4.2.3 Telefonintervjuer 

Två av de totalt nio genomförda intervjuerna var telefonintervjuer. Ambitionen var från början att 

endast använda oss av personliga intervjuer eftersom telefonintervjuer tenderar att bli mer formella 

(Ahrne & Svensson, 2017). Men när vår informant vid en större revisionsbyrå efterfrågade 

möjligheten att medverka i en telefonintervju istället för en personlig intervju, accepterade vi det 

förslaget.  Anledningen till efterfrågan av en telefonintervju från informantens sida var att 

personen för tillfället var mycket upptagen och upplevde sig därför lättare kunna finna tid till en 

telefonintervju. Anledningen till att vi avvek från vår först tänkta ambition med endast personliga 
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intervjuer var att vi kom till insikt att antalet personer som accepterar intervjumedverkan ökade. 

Telefonintervjuer har också till fördel att vara mer tidseffektiva än personliga intervjuer (Ahrne & 

Svensson, 2017), vilket vi ansåg vara ett bra alternativ till ett personligt möte med de tillfrågade 

revisorerna som uppgav sig ha tidsbrist för att medverka i ett personligt möte. 

 

4.3 Alternativa metoder 

Alternativa undersökningsmetoder som har diskuterats för att genomföra studien har varit att 

konstruera och skicka ut en enkät genom en kvantitativ forskningsmetod. En kvantitativ 

forskningsmetod sker ofta genom en deduktiv forskningsansats och associeras med produktion av 

numeriska data (Denscombe, 2016).  En enkätundersökning valdes bort som insamlingsmetod 

eftersom det förkommer skillnader i bredd och fokus på kvalitativ respektive kvantitativa metoder, 

då kvantitativa metoder tenderar att förknippas med storskaliga studier och kvalitativa metoder 

med småskaliga studier (Denscombe, 2016).  Vi valde istället att rikta oss till ett mindre urval i 

syfte att få möjligheten till en mer konkret förståelse eftersom informanten då ges möjligheten att 

berätta och förklara hur revisionsbyrån upplever och hanterar den höga personalomsättningen 

bland revisorsassistenter. Om vi istället hade använt oss av en enkätundersökning hade svaren 

blivit mer generella och den djupa förståelsen hade uteblivit eftersom det inte ges samma möjlighet 

för informanten att utveckla och detaljera sina svar i en enkät (Denscombe, 2016).  

 

4.4 Urval och genomförande 

Den första delen av genomförandeprocessen var att utforma en intervjuguide. Intervjuguiden med 

semistrukturerad karaktär konstruerades med utrymme för oss som författare att ställa följdfrågor 

för att skapa en flexibilitet och en löpande dialog under intervjun (Denscombe, 2016). 

Intervjuguiden var uppdelad i tre olika teman. Det första temat var inspirerat av 

personalomsättning och rörlighet bland anställda (Leppänen & Sellerberg, 2016), det andra temat 

var inspirerat av managementmetoden Up or Out (Malholtra et al. 2010) samt det tredje temat som 

inspirerats av Herzbergs tvåfaktorsteori (Forslund, 2013), hygienfaktorerna och Herzbergs 
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motivationsfaktorer har beaktats. Vi började med att ställa fyra bakgrundsfrågor till informanten 

för att skapa en trygg och lättsam öppning på intervjun. Därefter använde vi oss av följande tre 

kategorier: personalomsättning, karriär och motivation. 

Vi gjorde ett tvåstegsurval för att kunna välja ut specifika personer att intervjua (Ahrne & 

Svensson, 2017). Första steget i tvåstegsurvalet var att välja ut lämpliga organisationer för studien. 

Eftersom vårt syfte med studien är undersöka hur revisionsbyråer upplever och hanterar den höga 

personalomsättningen bland revisorsassistenter, var just revisionsbyråer den relevanta 

organisationstypen att rikta sig till. Revisionsbyråerna 7, 9 och 14 (Bilaga 3) valdes eftersom vi 

genom vår högskoleutbildning, där samtliga revisionsbyråer medverkat i föreläsningar och 

informationsdagar, fått god kännedom om företagen och att majoriteten av dem är ledande inom 

branschen.  För att få möjligheten till ett större urval och fler intervjuer kontaktades även 

revisionsbyråerna 2 och 15. Dessa två är däremot inte ledande inom branschen utan där är varje 

revisionsbyrå ett mindre kontor och är enbart beläget i ett fåtal orter i landet.  

 

Andra steget i tvåstegsurvalet var att välja ut vilka individer som skulle intervjuas (Ahrne & 

Svensson, 2017). Vid val av informanterna till studien gjordes ett subjektivt urval (Denscombe, 

2016), vilket innebar att urvalet handplockats utifrån kännedom om informanternas erfarenheter 

och kunskaper kring forskningsområdet. Vi hade ambitionen, för att komma i kontakt med 

lämpligast möjliga informanter, att i första hand ta kontakt med varje revisionsbyrås 

administrationsavdelning. Första kontakt skedde via mejlkontakt där mejlet innehöll en 

beskrivning av studien och dess bakgrund (bilaga 2). Mejlet skickades ut till respektive 

revisionsbyrå mellan 22 mars och 26 april. Om mejlresponsen, från revisionsbyråns sida, var 

fortsatt utebliven efter tio dagar kontaktades revisionsbyrån istället via telefon. Samtalet inleddes 

med en kort beskrivning av studien och om oss författare. Genom beskrivningen framgick det att 

vi var två revisorsstudenter från Högskolan Kristianstad som skriver kandidatuppsats och 

undersöker hur revisionsbyråer upplever och hanterar den höga personalomsättningen bland 

revisorsassistenter. I samtalet efterfrågades en lämplig person som kunde vara villig att medverka 

i en intervju till studien.  På så sätt fick vi upplysningar om vilken person som kunde vara mest 

aktuell för oss att intervjua med hänsyn till individens befintliga kunskap kring forskningsområdet. 
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Genom att intervjua revisorer med specifik erfarenhet kan studiens urval till viss del beskrivas som 

strategiskt (Alvehus, 2013). För att studien skulle kunna genomföras inom den begränsade tiden, 

kontaktades byråer som ligger geografiskt placerade i Kristianstad med omnejd, vilket möjligen 

skulle kunna tolkas som ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2016).  

Att få intervjua revisorer med erfarenhet kring forskningsområdet visade sig, som befarat, vara en 

utmaning. Det framkom tre huvudsakliga anledningar till att den tillfrågade revisorn valde att tacka 

nej till medverkan i vår studie. Den första och främsta anledningen var att flertalet revisorer 

beskrev sig ha som mest att göra under våren och ägnar sig därför gärna inte åt icke debiterbara 

aktiviteter. Den andra anledningen var att flertalet studenter ifrån landets olika högskolor skriver 

kandidatuppsats samtidigt, vilket resulterat i att tillfrågade revisorer redan accepterat medverkan i 

studier utförda av andra studenter. Sista anledningen till utebliven medverkan från revisorernas 

sida förklarades av att två av de tillfrågade revisorerna ansåg sig arbeta på en mindre revisionsbyrå 

där personalomsättningen bland revisorsassistenter nästintill var obefintlig och ansåg sig därför 

inte vara behjälpliga till vår studie. 

 

Totalt kontaktades 17 personer vid elva olika revisionsbyråer (bilaga 3). Endast nio personer, varav 

fem kvinnor och fyra män, var villiga att delta i vår studie genom att medverka i en intervju. 

Revisionsbyrå 4 kontaktades på två olika orter, vilket resulterade i att en revisor från varje ort 

agerade informant i varsin intervju. Revisionsbyrå 3 kontaktades vid tre olika kontor och vid två 

av kontoren erbjöds vi hjälp genom att en revisor var villig att medverka i en intervju till studien. 

Vid revisionsbyrå 10 var två revisorer, från samma kontor, positiva till intervjumedverkan, vilket 

resulterade i att en intervju hölls med var och en av de två revisorerna. 

 

Vid sex av nio intervjuer deltog båda författarna men med skilda roller. En av oss agerande 

intervjuare genom att leda intervjun och ställa frågorna till informanten. Den andre observerade, 

tog stödanteckningar samt fick möjlighet att flika in vid eventuella funderingar. Vid tre resterande 

intervjuer medverkade endast en av författarna. Vår ambition från start var att båda författarna 

tillsammans skulle medverka under samtliga intervjuer, istället för att göra ett visst antal intervjuer 

vardera. Detta för att minska intervjuareffekten. Fördelen med nämnda tillvägagångssättet är att 
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samma förutsättningar råder vid intervjuerna. En nackdel är däremot att det är mer tidskrävande, 

vilket var en anledning till att vi valde att, vid våra två sista intervjuer, dela upp oss och genomföra 

intervjuerna enskilt. En andra anledning till att vi valde att genomföra de två sista intervjuerna 

enskilt var på grund av att informanterna var geografiskt belägna på annan ort än Kristianstad, 

vilket gjorde att en av oss författare hade lättare att ta sig till de aktuella revisionsbyråerna på egen 

hand. Intervjun med informant A genomfördes också med endast en författare närvarande på grund 

av att uppsatskollegan fått förhinder att medverka på grund av personliga skäl. 

 

 För att den författare som inte närvarade vid de tre intervjuer som endast arrangerades av en 

författare ändå skulle kunna vara medveten om hur intervjun upplevdes och hur informanten 

formulerade sina svar, återberättade uppsatskamraten hur intervjun upplevdes. Detta i form av att 

beskriva hur informanten kroppsspråkligt agerade, hur tonläget föll och slutligen avlyssnades även 

ljudinspelningen. Slutligen hölls en diskussion mellan författarna där en jämförelse gjordes mellan 

hur den aktuella informanten svarat jämfört med informanterna som redan medverkat i en intervju.  

Samtliga intervjuer, som var och en varade mellan 18 – 45 minuter, inleddes med att studiens syfte 

presenterades, därefter informerades informanten om att allt som sägs under intervjun 

anonymiseras. Detta för att skapa tillit och få informanten att känna sig fri att tala öppet om ämnet. 

Inledningsvis har också intervjupersonen fått förfrågan om det är okej att spela in intervjun, i syfte 

att vi författare vid ett senare tillfälle skulle ha möjlighet att transkribera intervjun. Ljudinspelning 

godkändes under samtliga genomförda intervjuer. 

 

Av de totalt nio genomförda intervjuerna var sju stycken personliga möten medan två var 

telefonintervjuer (Bilaga 3). Telefonintervjuer genomfördes eftersom vi författare ville få 

möjligheten till att genomföra fler intervjuer, även med revisorer som uppgav sig ha ont om tid. 

En av de två intervjuerna via telefon genomfördes med informant E. Denna informant var 

dessutom personen som från början efterfrågade om möjligheten fanns till medverkan i en 

telefonintervju eftersom tillfälle till ett personligt möte var obefintligt för personen i fråga. 

Informanterna A och E gav via brevrespons och samtal informationen om att tidsbrist till ett 

personligt möte även förelåg hos dem båda. Vi författare efterfrågade därför om möjligheten och 
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viljan fanns till att genomföra intervjun via telefon istället, vilket följaktligen accepterades av var 

och en. I samband med att telefonintervju accepterades bestämdes även dag och tidpunkt med 

personen om när intervjun skulle ske (Bilaga 3). Likväl som vid de sex personliga intervjuerna, 

medverkade vi båda författare genom att koppla ihop de tre samtalen, vilket möjliggör att alla 

medverkande hör och kan samtala med varandra samtidigt. Ljudinspelning av telefonintervjuerna 

skedde då via ljudinspelnings-funktionen på en annan telefon.  

 

4.5 Bearbetning av materialet 

Bearbetning av materialet började redan efter att respektive intervju var slutförd genom att vi efter 

avslutad intervju samtalade om vilka frågor och områden informanten diskuterat och berättat 

utförligast kring. Intervjuerna transkriberades inom de närmaste dagarna eftersom vi anser att en 

snabb behandling av materialet är nödvändigt eftersom det finns en risk att intryck och 

associationer från intervjun bleknar bort om materialet får förbli obearbetat under en längre tid. 

Detta stöds av Wallén (1996) som menar att det inte bör gå för lång tid mellan intervjun och 

bearbetningen eftersom värdefulla intryck och information då riskerar att gå förlorad.  

Sammanställningen av empirin har genomförts i tre steg. I ett första steg har intervjuernas innehåll, 

så noggrant som möjligt, transkriberats från tal till skrift för att medge verifiering av en persons 

exakta formuleringar, detta för att slippa lyssna igenom ljudinspelningen flera gånger. I ett andra 

steg har intervjupersonernas namn, tillsammans med den byrån som personen är yrkesverksam på, 

kodats med bokstäver och siffror för att säkerställa informanternas anonymitet och att 

informationskravet uppfylls (Vetenskapsrådet, 2019). I samband med informantskodningen 

skapades en matris i vilken vi identifierade nyckelfrågor som tagits upp under intervjuerna och 

som sedan användes som avsnittsindelning i redovisningen av empirin i kapitel 5.  Den empiriska 

analysen är det tredje och sista steget där vi har framhållit vilka likheter och skillnader som vi 

identifierat mellan de olika informanterna och revisionsbyråerna och vad som vi funnit intressant 

att behandla i analysen. Detta presentationssätt anser vi ger läsaren en naturlig avgränsning och 

begränsar informationsmängden så att den hela tiden är hanterlig.  
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I takt med att vi genomfört de första intervjuerna såg vi ett mönster i att informanterna gärna 

nämnde och beskrev revisionsbyråns befintliga karriärstrappa och dess olika steg när vi berörde 

ämnesområdet karriär i intervjuguiden. Vi bestämde oss därför att i fortsatta intervjuer inkludera 

beskrivningen av karriärstrappan och dess olika steg som en ytterligare fråga i intervjuguiden. 

Detta nytänkande kan på ett bra sätt beskrivas som en hermeneutisk spiral, där forskaren, enligt 

Patel och Davidson (1994) hela tiden pendlar mellan förförståelse och ny kunskap och därigenom 

kan upptäcka nya frågeställningar. 

 

Vid pågående bearbetning av resultat- och analysbearbetning har studiens informanter skiljt sig åt 

gällande förmågan till att vara villiga att samtala och diskutera intervjufrågorna. En del 

informanter har varit mer erfarna, upplevts mer insatta och engagerade i vårt berörda uppsatsämne, 

vilket bidragit till utförliga förklaringar som har resulterat i en informationsrik intervju. Andra 

informanter har istället upplevts något obekväma och inte förklarat hur arbetet ser ut på 

revisionsbyrån i den mån vi hoppats på, vilket gjort att intervjuupplevelsen upplevts något 

framtvingad. Detta har resulterat i att vi haft olika mycket material att analysera från olika 

informanter, vilket gjort det naturligt att fyra av studiens informanter, vars intervjumedverkan 

speglades av stort engagemang och där tydliga beskrivningar framförts, är mer framträdande i 

studien.  
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Kapitel 5 Resultat 

 

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

olika teman: (1) personalomsättning och rörlighet bland anställda, (2) karriär; karriärstrappan 

och alternativ till revisorskarriären samt (3) motivation. 

 

 

5.1 Personalomsättning och rörlighet bland revisorsassistenter 

Som en introduktion till att låta informanten berätta om byråns erfarenheter av och syn på 

personalomsättning efterfrågade vi tidigt i intervjun informantens uppfattning om 

personalomsättningen som sådan, detta eftersom det är huvudtemat för uppsatsen och för att vidare 

kunna tolka informanternas uppfattning om personalomsättning som ligger till grund för hur vi 

kan tolka efterföljande svar i intervjun. 

 

Vid genomgång av informanternas svar framkom att för en övervägande del av informanterna 

innebär personalomsättning att det är någon som slutar och att någon därefter börjar, men detta 

uttrycktes på något olika vis: 

 

“Hur pass ofta personal byts ut, slutar och börjar osv. Liksom att en person slutar men också 

att en ny person börjar, så att det egentligen är rotationen på personalen man har, hur pass 

mycket/rotation/ man har under ett år.” Informant C 

 

“Tyvärr betyder ju ordet att det är medarbetare som slutar, det är väl det ordet betyder för 

mig. Men sen innebär det ju också att det är människor som börjar arbeta.” Informant H 
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Två av informanterna, båda representanter från större revisionsbyråer, uttryckte att ordet 

personalomsättning innebär att någon slutar.  

 

“...det är ju alltid tråkigt när någon person slutar såklart...”. (Informant F) 

“Ja alltså det första är ju att det är tråkigt när någon slutar.” (Informant D) 

 

Under intervjuerna ställdes också en fråga om omfattningen av personalomsättningen bland 

revisorsassistenterna på byrån. En övervägande del av de tillfrågade uppgav att det inte råder någon 

hög personalomsättning bland revisorsassistenterna på deras kontor. Några av informanterna 

uttryckte att den höga personalomsättningen är något som råder i storstäderna och att det inte är 

något som direkt drabbar kontoren på mindre platser och på landsbygden. Men, vid tre av de totalt 

nio medverkande kontoren beskriver informanterna omfattningen av personalomsättningen som 

något som påverkar kontoret. Informant H, som arbetar vid en av de Big 4-byråerna, upplever 

personalomsättningen som påtaglig och menar att den påverkar kontorets förmåga att växa och 

utvecklas. Informant D, som också representerar en av de Big 4-byråerna, uttrycker att kontoret 

haft hög personalomsättning de senaste fyra åren. Informant A, som arbetar för en mindre byrå, 

menar att den höga personalomsättningen som de drabbats av på senare tid har att göra med att det 

är generellt ont om erfarna ekonomer vilket gör att företagen “rycker i vår personal”. Det informant 

A menar med att företagen rycker i deras personal är att företagen kontaktar byråns 

revisorsassistenter för att erbjuda tjänster vid företagen. 

 

Vid två av kontoren som uppgav sig ha hög personalomsättning sökte sig revisorsassistenterna, 

som slutade vid kontoren, till företag i andra branscher som eftersökte deras kompetens, 

exempelvis i rollen som ekonomiansvarig.  

 

5.1.1. Effekter av personalomsättning 

I samband med att informanterna gav sina kommentarer och förklaringar till ordet 

personalomsättning berättade även några om sina värderingar kring begreppet då olika för- och 
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nackdelar lyftes fram.  Informant G menar att personalomsättning till viss del är bra eftersom då 

det slutar en medarbetare ges någon annan chansen att ta över tjänsten, vilket G menar bidrar till 

mer ansvarstagande och utvecklingsmöjligheter för den som efterträder. Samtidigt betonas det från 

informantens sida att det inte får ske för tidigt eftersom efterträdaren inte alltid är redo för att 

överta en ny tjänst. Informant A resonerar likartat och understryker att nya influenser, i varierande 

åldrar och med varierande erfarenheter behöver komma in i organisationen för att ge möjligheten 

till en ökad kunskapsbredd. Detta eftersom informanten menar att variation och olikheter är viktigt 

för att kunna komplettera varandra och därmed göra ett bra revisionsarbete. Informant F, som likt 

informant G arbetar vid en av de branschledande revisionsbyråerna, lyfter fram en annan positiv 

effekt av personalomsättning och syftar då på att då en medarbetare inte trivs på arbetsplatsen eller 

känner att den inte trivs i rollen tenderar att smitta av sig till övriga medarbetare. Finns det i det 

läget inget arbetsgivaren kan göra för att ändra medarbetarens uppfattning menar F att det kanske 

inte är något fel med att personen slutar och går vidare, men understryker att det såklart är 

jättetråkigt när någon slutar men att det ibland finns undantag då det är bäst för båda parter.     

 

Vidare i bearbetningen av det empiriska materialet identifierades en likhet i hur informant H och 

C, båda representanter från de Big 4-byråerna, upplever personalomsättningens nackdelar. De båda 

resonerar kring att kunderna drabbas negativt av personalomsättningen genom att kunderna 

tilldelas nya revisorer vart och vartannat år. Detta kan leda till att kunderna till slut tappar 

förtroendet för byrån och vänder sig någon annanstans. En annan nackdel som lyftes fram var att 

det vid personalomsättning, alltså när någon slutar, tenderar att ofta ställa till det i planeringen för 

revisionsbyråns arbete. När någon slutar hastigt eller går på föräldraledighet kan det medföra att 

det blir väldigt tufft för personerna som arbetar kvar på revisionsbyrån.  

 

5.2 Karriär; karriärstrappan och alternativ till revisorskarriären 

Efter att informanterna givits en introduktion av studien och resonerat kring ämnet 

personalomsättning och gett sin syn på begreppet övergick intervjun till  

diskussionen kring revisorsassistenternas karriärsutveckling och på vilket sätt respektive 

revisionsbyrå ger revisorsassistenten en chans och möjligheter att göra karriär. I samband med 
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nämnt resonemang inledde majoriteten av informanterna med att tala om branschens så kallade 

karriärstrappa. 

 

Informant G nämner rollerna som följer de olika karriärstegen som associate, senior associate, 

manager, senior manager, director och partner, medan informant I benämner titlarna staff, senior, 

manager och till sist partner.  På revisionsbyrån där F arbetar beskrivs revisorsassistenten kunna 

klättra i fyra olika steg, eller assistentroller, innan individen blir påskrivande revisor. 

Hen benämner titlarna som junior associate, associate, senior assistant, och assistant 

manager. Assistentrollerna följs sedan av manager och partner.   

  

Informant E:s resonemang skiljer sig däremot från övriga informanters. E förklarar att eftersom 

hen arbetar på en mindre revisionsbyrå skulle det upplevas som något konstigt om medarbetarna 

på byrån gick runt och uttryckte sig med olika begrepp som hen menar är väldigt amerikaniserade. 

Dessutom menar hen att det inte förkommer samma typ av hierarkiska trappa på en mindre 

revisionsbyrå som det gör på byråerna inom Big 4.  Informant A, från en annan mindre byrå, för 

inget vidare resonemang kring de olika karriärstitlar som hen upplever används. A nämner istället 

att antingen har individen inte skrivit eller skrivit revisorsprovet och benämns utifrån det med 

befattningarna assistent respektive påskrivande revisor.   

  

När karriärtrappans utformning och tillhörande titlar var kommenterade följde diskussionen i 

intervjuerna vidare och handlade då om vad respektive revisionsbyrå ger revisorsassistenten för 

chans, och kanske hjälp, att göra karriär. En av informanternas svar skilde sig avsevärt från övriga 

informanters.   

 

” Min personliga uppfattning, är att man inte har samma karriärsambition när man börjar på 

en sån här liten byrå. Jag tror inte man, jag vet inte… jag tror att en del som börjar här kanske 

inte vill, är inte så mån om att man bara ska framåt, ha nytt jobb, utveckling och karriär. Utan 

här kanske man börjar för att man har en liten annan personlighet tror jag."  (Informant E) 

 Utöver ovanstående citat var annars ett genomgående svar från informanterna att byrån kan 

erbjuda och se till att revisorsassistenten genomför utbildningar. Beroende på vilken revisionsbyrå 
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som informanterna är yrkesverksamma inom beskrivs utbildningsystemet något olika. Trots 

olikheter i strukturen på revisionsbyråernas olika utbildningar finns en slående likhet, nämligen att 

varje utbildning syftar till att ge assistenten kunskap och kompetens som krävs för att kunna klättra 

och utvecklas inom revisorsyrket. 

 

Informant D beskriver att revisorsassistenterna på hens revisionsbyrå har en fastställd treårig 

utbildningsplan. Utbildningsplanen innehåller utbildningar arrangerade även utomlands där 

information och kunskap delas med nationella kollegor, som också har som mål att lyckas inom 

revisionsbranschen. Vidare beskriver B att assistenten vanligtvis, om inget speciellt inträffat, efter 

två till tre år anses ha tillräckligt med kunskap och yrkeserfarenhet för att ta sig an nya 

arbetsområden och klättra upp till nästa steg i karriärstrappan. 

 

På ett mer detaljerat plan förekom det också att ett antal revisionsbyråer arbetar med specifika 

utbildningar beroende på var i karriärstrappan individen befinner sig. Olika titlar och befattningar 

kräver olika stor och detaljerad kunskapsbank, vilket mynnar ut i, precis som informant G och F 

beskriver, att beroende på var i karriärstrappan individen befinner sig, erbjuds olika 

utbildningsvarianter. Revisor G nämner såväl större utbildningar, som ibland anordnas utomlands, 

som interna konferensutbildningar med kollegor i Stockholm, beroende på vilka 

karriärsambitioner revisorsassistenten har. Samtidigt trycker informant C på värdet av varje 

löpande utbildning som assistenterna erbjuds och menar att utbildningarna är väldigt informativa, 

fina och antyder att de kan vara en bidragande faktor till att personalomsättningen på 

revisorsassistenter är nästintill obefintlig vid den revisionsbyrå där C arbetar. 

 

Utöver utbildningarna förekommer mental och fysisk stöttning i form av att revisorsassistenten 

tilldelas en individuell coach under de två första åren av sin anställning. Detta system används på 

alla revisionsbyråer utom en av de som ingick i vår undersökning.  Rollen som coach och coachens 

relation med revisorsassistenten beskrivs av de olika informanterna på ett väldigt likartat sätt. 
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Informant C menar att coachen ska fånga upp assistenten längs vägen, ge stöttning och vägledning 

på individens önskvärda karriärväg: 

 

”Fånga upp och stötta, ge möjligheter till att ta över coachrollen och på sätt utvecklas genom 

ett nytt uppdrag. Bygga kontakter, vara med i olika projektgrupper om möjligheten finns, för 

att bygga ett kontaktnät. Ge möjligheten till att assistenterna själva kan skapa sig ett namn".  

 

Coachen beskrivs vara en trygg punkt på arbetsplatsen för den nyanställda revisorsassistenten. 

Revisorsassistenten erbjuds utvecklingssamtal kontinuerligt tre till fyra gånger per år. 

Utvecklingssamtalen beskrivs vara ett möte där assistenten utvärderas, gamla mål följs upp och 

där nya mål kan konstrueras, allt för att ge assistenten en så god karriärmöjlighet som möjligt. 

Coachen beskrivs också ha ett ansvar om det kommer till när assistenten ska befordras till en högre 

titel.  C beskriver att coachen årligen sammanfattar lite information om respektive 

revisorsassistent, utifrån de utvecklingssamtal som ägt rum, som i ett senare steg förs fram till 

ledningen som i sin tur beslutar om eventuella befordringar ska genomföras. På en av de 

intervjuade revisionsbyråerna där informanten inte uppgav att den nyanställde revisorsassistenten 

tilldelades någon specifik handledare eller coach, fanns ett färre antal medarbetare och informant 

A menade därför att assistenten fick gott stöd från samtliga medarbetare under sina första ”gröna” 

år. Informanten beskrev vidare att ett utvecklingssamtal och ett lönesamtal årligen äger rum mellan 

revisorsassistenen och den medarbetare som bär personalansvaret. Samtidigt förtydligas att 

revisorsassistenten givetvis är välkommen att ta kontakt med den personalansvariga medarbetaren 

om det råder funderingar eller tveksamheter vid andra tillfällen under året. 

 

Utvecklingssamtalen beskrivs i de flesta fall inte bara vara karriärsinriktade utan har också till 

syfte att motivera individen och följa upp hur personen trivs och mår på arbetsplatsen, hur 

arbetsbelastningen och de aktuella arbetsuppgifterna känns. Genom att känna sig sedd och hörd 

menar B att revisorsassistenten lättare vågar uttrycka de känslor och tankar som individen själv 

verkligen tycker istället för att uttrycka sig som han eller hon tror är rätt eller vad andra förväntar 

sig att individen ska svara. Informant A tror att en öppen och kontinuerlig kommunikation bidrar 

till att assistenten håller sig motiverad eftersom att dialogen och stöttningen bidrar med att 
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assistenten har en person som kan säga ”titta här vad du har gjort, vad långt du har kommit” och 

genom detta se sin egen utvecklingskurva på ett tydligare sett. 

 

Vidare i samtalen kring karriären berättar ett flertal av informanterna, yrkesverksamma vid 

revisionsbyråer tillhörande Big 4, att det är vanligast förekommande att en revisorsassistent som 

jobbat under tre till fyra år inte ännu är redo att skriva revisorsprovet. Istället nämns antalet år som 

fem till sex innan individen brukar vara redo att ta sig an revisorsprovet för att bli auktoriserad 

revisor. Informanten D uttrycker vikten av att revisorsassistenten ska ha fått tillräckligt med kött 

på benen och yrkeserfarenhet innan personen sätter sig och skriver provet. Detta med anledning 

av att provet beskrivs som omfattande, detaljerat och att det därför kräver stor kunskaps- och 

yrkesmässig erfarenhet. När följdfrågan ställs om i vilket steg i karriärstrappan som det är vanligast 

att en individ skriver revisorsprovet nämns befattningen senior eller senior associates. De två 

yrkestitlarna beskrivs av informanterna innebära nästintill samma sorts ansvar och arbetsområden 

men förekommer under olika benämningar beroende på vilken revisionsbyrå som informanten är 

yrkesverksam inom.  

  

Trots att flertalet informanter nämner att individen ofta befinner sig i karriärsteget senior, 

alternativt senior associates och har jobbat i ungefär fem år innan tillfället till att skriva 

revisorsprovet kommer på tal, poängteras att det gäller att se varje revisorsassistent som en enskild 

individ, vilket innebär att en individ kan skriva provet såväl efter fem år, som åtta år eller också 

väljer att helt avstå. Allt beroende på hur snabbt individen utvecklas men också vilka 

karriärsambitioner som individen har.  

 

I samband med att studiens olika informanter förklarade respektive revisionsbyrås karriärstrappa 

och synen på revisorsassistentens karriärutveckling, ställdes frågan hur byrån hanterar situationen 

då en revisorsassistent inte är villig eller medvetet avböjer att skriva revisorsprovet. Meningarna 

kring denna fråga var delade mellan informanterna, yrkesverksamma såväl inom som utanför Big 

4. G menar att provet bara utmynnar i en titel som en extern part satt på individen och betonar 

istället den erfarenhet som personen faktiskt samlar på sig under alla yrkesverksamma år. G 

fortsätter sitt resonemang med att individens all erfarenhet och kunskap är viktig, vilket gör att 
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någon, utan att skriva provet, fortfarande bör ges chansen att jobba på en väldigt hög nivå. H och 

A resonerar likvärdigt och menar att det gäller att istället ge revisorsassistenten en annan 

karriärmöjlighet än den som går via revisorsprovet. H uttrycker att hen inte vill låsa in individer i 

olika boxar, utan istället se bredare och låta individen vara kvar på byrån och istället erbjuda och 

se andra möjligheter. Hen kopplar sitt eget resonemang till motivation, som vi tidigare samtalat 

om, och menar att hens beskrivna agerande också är ett sätt att hålla medarbetarna motiverade.  A 

uttrycker tydligt att individen måste själv vilja skriva provet eftersom ett framtvingande inte leder 

till någonting bra. Detta gör att A tillsammans med sina kollegor, på en mindre revisionsbyrå, inte 

sätter några krav på att revisorsassistenten ska bli påskrivande revisor utan accepterar 

revisorsassistentens egna karriärsval. Istället för att individen genomför provet, blir auktoriserad 

revisor och klättrar i byråns karriärstrappa redogör A för att individen istället kan erbjudas att 

fortsätta arbeta som assistent på byrån. Informant E yttrar att hen inte ser det som något problem 

med att en individ avstår att skriva revisorsprovet, utan poängterar istället att det på informantens 

kontor framkommit att olika yrkesroller behövs för att revisionsarbetet ska fungera.  

 

Informanterna I och C resonerar istället, till skillnad från ovanstående informanter, att assistentens 

egna ambition att skriva, eller inte skriva revisorsprovet påverkar om revisionsbranschen 

egentligen är någonting att satsa på för den aktuella individen.   

 

“Jag skulle vilja säga att de två senaste som slutande, har jobbat i 7–10 år...ingen av dem hade 

ambitionen att bli påskrivande och kände väl tillslut att det är svårt när man ser att de som 

blivit anställda efter en själv går om en karriärmässigt”. (Informant C) 

 

"Vi har ju ingen sån som liksom har jobbat flera år men inte skrivit provet, då har nog folk 

liksom slutat längs med vägen. Oftast blir det nog ett vägskäl, ska jag skriva provet och då 

liksom köra på revisionen eller ska jag söka nåt annat jobb, då har det ju blivit ett vägskäl att 

där bestämmer man sig lite för att men jag söker annat..." (Informant I) 

  

 

 

Informant C yttrar sig och tror att revisionsbyrån tappar medarbetare på grund av att medarbetarna 

själv inte har ambitionen att i slutänden bli påskrivande revisor och väljer därför att söka sig ut ur 
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branschen. C inflikar att det troligtvis är motivationen till yrket som påverkar revisorsassistentens 

val angående genomförandet av provet eller ej. 

 

5.3 Motivation 

För att få en helhetsbild av revisionsbyråernas motivationsarbete med revisorsassistenten har temat 

motivation delats upp i två olika delar: (1) Hur får revisionsbyrån revisorsassistenten att stanna 

kvar på byrån och (2) Hur arbetar revisionsbyråerna för att hålla revisorsassisterna motiverade?     

 

5.3.1 Hur får revisionsbyrån revisorsassistenten att stanna kvar på byrån? 

I samband med intervjuns öppning fick informanten lite bakgrundsinformation om att det gjorts 

en hel del tidigare forskning på varför revisorsassistenten väljer att lämna sin karriär på 

revisionsbyrån (Chi et al. 2013; Law, 2010; Gertsson et al. 2017) och att vår studie istället 

fokuserar på vad revisionsbyråerna gör eller inte gör åt den höga personalomsättningen bland 

revisorsassistenter. Mot denna bakgrund var alla informanter eniga om att mycket och varierande 

arbete görs för att assistenterna ska lyckas med sin karriär och trivas på arbetsplatsen. En av 

informanterna understryker att faktorer som trivsel och att individen får möjligheten att känna sig 

sedd och hörd är centrala för att assistenten inte ska lämna sin arbetsplats på revisionsbyrån.  

 

Studiens samtliga informanter uttrycker och beskriver att det görs mycket arbete för att 

revisorsassistenten ska trivas på arbetsplatsen och framförallt för att känslan av att ”jag får 

verkligen göra det jag vill” ska infinna sig hos revisorsassistenten. I huvudsak beskriver 

informanterna tre åtgärder för att ge revisorsassistenten en så trygg och möjlighetsgörande karriär 

som möjligt på revisionsbyrån: utbildningar, tilldelad coach och möjligheten till flexibla 

arbetsområden.  

På revisionsbyrån där informant A arbetar, menar informanten att en assistent som är intresserad 

och vill bli revisor verkligen ska ges chansen till att lyckas. Genom att ge revisorsassistenten rätt 

förutsättningar i form av relevant utbildning för att kunna arbeta med ett visst revisionsuppdrag 
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och visa öppenhet till att söka egna kunder lär sig personen kontinuerligt att arbeta med nya 

arbetsområden, vilket A menar utmynnar i en positiv utvecklingskurva. D och I är inne på samma 

spår som informant A och menar att olika individer kan behöva genomföra olika utbildningar 

beroende på hur snabbt individen lär sig och genomför de olika uppdragen. Det kan handla om att 

en person skickas på en större utbildning utomlands medan en annan skickas på en internutbildning 

i Stockholm. Att inte se alla revisorsassistenter som en, utan som ett flertal enskilda individer, 

menar H resulterar i att personen känner sig mer sedd och vågar med tiden själv ta initiativ och 

fråga om det skulle gå bra att genomföra en specifik utbildning som är av intresse.  

  

Beskrivningen av coachen och coachens relation med revisorsassistenten, som tidigare nämnts, 

formuleras övervägande som värdefull och centralt för arbetet för att revisorsassistenten ska trivas, 

komma in i yrkesrollen och ges möjligheten att göra den yrkeskarriär som individen själv strävar 

efter. Flertalet informanter förklarar att coachen har till uppgift att fungera som ett bollplank där 

revisorsassistenten ska kunna samtala med en yrkeskunnig person som hjälper assistenten att skapa 

sin egna, individuella roll och karriärväg. Genom kontinuerliga utvecklingssamtal tre till fyra 

gånger per år utvärderas revisorsassistenten utifrån tidigare uppsatta mål och genomförda uppdrag 

som sedan följs av nya måluppsättningar och framtida karriärmöjligheter för revisorsassistenten. 

Vill en individ göra karriär väldigt fort sätts en högre ribba där större, mer detaljerade uppdrag 

förväntas genomföras av revisorsassisten. Vill en individ inte göra karriär lika snabbt, eller har 

andra mål med sin yrkesroll på revisionsbyrån, ska coachen ta hänsyn till revisorsassistentens 

önskemål och konstruera en mer relevant utbildningsplan, anpassad efter den enskilda assistentens 

önskemål. Utöver diskussionerna kring måluppfyllelse och framtida karriär understryker 

informant C och H vikten av att revisorsassisten ska kunna rådfråga coachen i olika situationer, 

oavsett om det gäller ett uppdrag, om individen upplever problem med någon kollega eller att tiden 

inte riktigt upplevs räcka till. Det gäller då för coachen att fånga upp tankar och känslor löpande 

under året genom korta avstämningar. På så sätt beskrivs revisorsassistenten förbättra sin tillvaro 

på arbetsplatsen. 

 



   
 

46 

 

Informant C berättar att hen själv innehar coachrollen till ett antal medarbetare som i nuläget 

arbetat en hel del övertid, vilket gör att C förklarar att ett extra samtal, med respektive medarbetare, 

kändes nödvändigt för att på så sett checka av hur varje medarbetare i nuläget upplever sin 

arbetsmiljö, upplevs den för stressig? Trivs personen med nuvarande arbetsuppgifter?  Hur mår 

personen i dagsläget och vad skulle kunna göras för att förbättra den aktuella tillvaron om personen 

i nuläget inte trivs? Som svar på sista frågan ger informant C exempel på arbete med andra 

affärsområden som kanske mera intresserar assistenten, erbjuda utbildningar som är relevanta för 

personens aktuella karriärambitioner och även erbjuda förflyttningar till ett annat kontor om det 

skulle vara mer tillfredställande. 

 

5.3.2. Hur arbetar revisionsbyråerna för att hålla revisorsassistenterna motiverade?  

Som ett sätt att behålla och hålla revisorsassistenterna motiverade menade två av informanterna 

från Big 4-byråer och en informant från en av de mindre byråerna att ett sätt att försöka behålla 

kompetensen då en revisorsassistent verkar omotiverad till sitt arbete är att försöka erbjuda andra 

arbetsområden. 

 

Majoriteten av informanterna berättade mycket och gav välformulerad information om hur arbetet 

med att hålla revisorsassistenterna motiverade fungerade på respektive revisionsbyrå.  Tre 

genomgående arbetssätt att hålla revisorassistenterna motiverade, som sju av nio informanter 

poängterade var att ha en öppen dialog mellan arbetsgivaren och revisorsassistenten, regelbunden 

utbildning och personalaktiviteter.  

 

Den öppna och regelbundna dialogen mellan revisorassistent och arbetsgivare, poängterar den 

auktoriserade revisorn H som centralt för att revisorsassistenten ska känna att han eller hon 

utvecklas och på så vis kan hålla motivationen uppe: 

"Jag pratar mycket med mina adepter, som vi kallar dem och samtalar med om utveckling, 

ambitionen framåt:  ”vart vill du?” och hur kan vi hjälpa dig för att förverkliga det du vill? 

…"  
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Informant A och F, båda verksamma på en större revisionsbyrå, delar informant H:s tankar om att 

samtal och öppenhet är viktigt. En av informanterna beskriver att öppenheten är A och O för att 

kunna motivera, eftersom det annars blir svårt att veta vad revisorsassistenten själv vill 

åstadkomma. Informanten förklarar att en förändringsprocess förblir obefintlig om 

revisorsassistenten inte kommunicerar och uttrycker sig om vad hen själv känner och tycker kring 

exempelvis arbetsbelastning. Informanten klargör istället att genom att hålla en regelbunden 

konversation, där revisorassistenten vågar vara ärlig och förmedla att han eller hon exempelvis är 

missnöjd med sin arbetsbelastning, ligger ofta en lösning på problemet nära till hands.   Den andra 

informanten förklarar att samtalen och relationen mellan revisorsassistenten och arbetsgivaren sker 

såväl kontinuerligt som löpande under året eftersom medarbetaren hela tiden ska få en tillvaro som 

hen trivs med.  

 

Ett mönster hos åtta av nio informanter är betoningen av revisorsassistenternas personliga 

utveckling och beskriver sig därför inte se problem utan snarare möjligheter. Att se brett och 

erbjuda revisorsassistenterna varierande arbetsuppgifter och andra arbetsområden nämns 

kontinuerligt i flertalet frågor under studiens olika intervjuer: 

 

”…och att man liksom hela tiden ser att du inte ska jobba med samma sak utan har du gjort 

den biten en gång ja då ska du ju kunna ta ett större ansvar nästa gång..." (Informant A) 

 

"Dels så kanske man börjar jobba ganska brett med olika branscher och sen så kanske nån 

säger nej men jag vill jobba mer med fastighetsbranschen alltså fastighetsbolag, då kan man 

ju styra det lite att han får de här uppdragen.”  (Informant I) 

 

Både informant H och B beskriver sig inte se några begränsningar för revisorsassistenten, utan 

bara möjligheter, vilket informanterna menar bidrar till ett flexibelt arbetssätt. H berättar att 

revisorsassistenterna på informant H:s yrkesverksamma byrå ofta uppmuntras att byta kontor, 

inom samma revisionsföretag, efter några år. Detta eftersom andra kontor kan erbjuda ett annat 

arbetsklimat och arbetsmöjligheter som kan bidra positivt till assistentens utvecklingskurva. 

Informant F är inne på samma spår och berättar att om revisorsassistenten vill prova på att arbeta 
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med ett nytt affärsområde eller på ett annat kontor ses det inte som något problem att erbjuda andra 

arbetsområden. 

 

“...men tycker du det är roligare att jobba med ett annat affärsområde då kanske det är så att 

ja det tycker jag, ja men då är det egentligen inga hinder att byta affärsområde eller tex att 

jag är trött på befintliga kontor och jag skulle vilja flytta till Göteborg, alltså då är det ju 

inget jättesvårt att få plats i Göteborg liksom...". (Informant F) 

 

När motivationsfrågan ställdes under intervjun med informant G svarar personen klart och tydligt 

att det handlar om att lyssna på revisorsassistentens egna önskemål. Vill personen i fråga ta sig an 

ett nytt uppdrag eller prova på andra arbetsuppgifter, beskriver G revisorsassistenten ges stora 

utvecklingsmöjligheter just för den öppenhet och flexibilitet som erbjuds kring arbetsuppgifterna. 

Vill personen en sak ska personen också ges möjligheten att göra det, understryker G.  

 

Informant F, D OCH A vinklar revisorsassistentens personliga utveckling till vikten av att 

assistenten själv måste bli mer medveten om vad personen i fråga faktiskt själv ha åstadkommit 

och därigenom skapar sig en egen motivation. Revisor A, som är yrkesverksam på en mindre 

revisionsbyrå, tycker det är viktigt att visa ett stöttande intryck samt ge feedback och beröm för att 

faktiskt påvisa att “men titta här det här har du ju gjort innan och kolla så långt du har kommit nu 

är du ju här “. A avslutar sitt resonemang med att poängtera vikten av att berömma 

revisorsassistenten för en god arbetsinsats och uppvisa ödmjukhet om någonting blir fel. Informant 

D menar att när en assistent klarar av ett nytt uppdrag växer individens självförtroende och 

individen känner själv att förtroendet blir större från sina medarbetare sida, vilket bidrar till att 

revisorassistenten lyckas motivera sig själv och vågar alltmer ta för sig på arbetsplatsen. F 

poängterar också vikten av att revisorsassistenten faktiskt kan påverka sina arbetsmöjligheter 

ganska mycket själv bara individen själv vet vad den vill åstadkomma.  

Att arrangera och bjuda in till personliga, sociala aktiviteter och framhävningen av en trygg och 

familjär arbetsplats tas upp av majoriteten av informanterna som en lättsam avrundning i frågan 

om hur arbetet med revirassistenternas motivation fungerar. Informanterna G och I, 

yrkesverksamma i revisionsbyråer inom Big 4, berättar om arrangemang som tennis- och 
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fotbollsturneringar, afterwork och gemensamma middagar. Aktiviteterna och arrangemangen 

beskrivs vara uppskattade av såväl revisorsassistenter som övriga medarbetare på respektive byrå. 

Informant I informerar om att hans yrkesverksamma kontor arbetar med någonting som heter 

antistress-schema som har till syfte att motverka stress och hektiska dagar hos medarbetarna. I 

förklarar att om medarbetarna utför gemensamma aktiviteter i veckan, exempelvis en promenad 

eller en gemensam fika, har individerna något att se fram emot samtidigt som ett avbrott från 

arbetet erhålls, vilket informanten menar kan hålla nere stressnivån, som i sin tur kan motverka 

motivationsbrist.  

 

Informant E har en annan klang i sitt resonemang kring motivationsarbetet med 

revisorsassistenterna än resterande informanter. E, yrkesverksam på en mindre byrå, beskriver att 

hen upplever att det inte behövs arbetas med motivationen hos revisorsassistenterna på samma sätt 

som tycktes efterfrågas under intervjun. Hen resonerar att personligheten mellan en 

revisorsassistent som arbetar på en revisionsbyrå inom respektive utanför Big 4 skiljer sig åt. En 

revisorsassistent som arbetar på en revisionsbyrå utanför Big 4 upplevs av informanten inte ha 

samma karriärsambitioner att nå karriärens toppnivåer och bedöms därför inte, utifrån 

informantens egna synpunkter, behöva några “morötter” och motiveras på samma sätt. Med detta 

bakomliggande resonemang ges inget konkret svar på hur revisionsbyrå 11, som E arbetar på, 

arbetar för att motivera sina revisorsassistenter.  

 

Hen förklarar istället att det finns andra värden med att arbeta på en mindre revisionsbyrå. Ett 

exempel är arbetsveckorna som av informanten beskriv vara med humana med 40 timmars arbete 

istället för de 60–70 timmars arbetsveckorna som förekommer på en branschledande 

revisionsbyrå.  

5.4 Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis uttrycks ordet personalomsättning, för vår studies informanter, på ett eller 

annat sätt betyda att en medarbetare slutar vid revisionsbyrån och att någon därefter börjar vid 

revisionsbyrån.   
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Resultatet visade att en majoritet av studiens medverkande byråer inte upplevde sig ha problem 

med hög personalomsättning bland sina revisorsassistenter. Meningarna var desamma oavsett om 

revisionsbyrån tillhörde de Big 4-byråerna eller en mindre revisionsbyrå. Det framkom från 

informanterna på revisionsbyråer inom Big 4, som egentligen förväntas ha en hög 

personalomsättning, att byrån inte upplevdes sig ha någon hög personalomsättning bland sina 

revisorsassistenter. Men motsatsen framkom också, att personalomsättning, vid en annan Big 4-

byrå, upplevdes markant och därmed påverkade byrån negativt genom förhindrad tillväxt. 

Revisorsassistenterna som beskrivs lämna byrån söker sig ofta, enligt informanterna, ut ur 

branschen till andra företag. 

  

Informanterna uttryckte både för- och nackdelar med personalomsättningen av revisorsassistenter. 

Fördelar i den bemärkelse att en annan medarbetare beskrivs kunna ta över en medarbetares tjänst 

och därmed skapa sig mer erfarenhet och kunskap samt att stämningen på arbetsplatsen kan 

upplevas bättre om en person som inte trivs på arbetsplatsen väljer att avsluta sin anställning och 

istället söka sig vidare. Att kunderna drabbas negativt genom att tilldelas olika revisorsassistenter 

vart och vartannat år är en nackdel till följd av personalomsättningen bland revisorsassistenterna.  

 

Revisorsassistentens karriär beskrivs utifrån att individen kan utvecklas i branschens så kallade 

karriärstrappa och successivt erhåller olika karriärstitlar. Resultatet visar att användningen av 

karriärstitlar är betydligt vanligare bland Big 4-byråer än mindre byråer, eftersom ingen av studiens 

mindre revisionsbyråer uppger sig använda några karriärstitlar, som exempel senior, manager eller 

partner i sin verksamhet. 

Chansen till att göra karriär för revisorsassistenten beskrivs vara problemfri bara personen i fråga 

själv vill, menar majoriteten av studiens informanter. Att erbjuda relevanta utbildningar beroende 

på vilken ambitionsnivå revisorsassistenten själv har samt mental- och fysisk stöttning genom 

tilldelning av en individuell coach, som i sin tur anordnar utvecklingssamtal och alternativa 

arbetsmöjligheter, beskrivs vara centrala verktyg för att ge revisorsassisten chansen till att göra 

den karriär revisorsassistenten själv efterfrågar. På en mindre revisionsbyrå uppger en informant 
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att individer söker sig till en revisionsbyrå av det mindre slaget på grund av att individen inte har 

samma ambitioner att nå karriärens topp, vilket gör att den aktuella byrån inte uppger sig arbeta 

för att ge revisorsassisten chansen att göra sig en egen karriär som resterande informanter istället 

beskriver.  

 

När temat motivation kom upp i intervjun spelade inte storleken på revisionsbyrån eller i vilket 

geografiskt läge kontoret var beläget någon roll. Åtta av studiens totalt nio informanter var eniga 

om att motivationsarbetet var av stor vikt och att mycket arbete gjordes på den fronten. Åtgärder 

som att ha en öppen och ärlig dialog, att se brett och kunna erbjuda andra arbetsmöjligheter- och 

uppgifter beskrivs som de mest centrala handlingarna för att motivera revisorsassistenten.   
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Kapitel 6 Analys 

 

Nedan följer en presentation av studiens analys. Analysavsnittet är indelat samma tre teman som 

i resultatavsnittet: (1) personalomsättning och rörlighet bland revisorsassistenter, (2) karriär; 

karriärstrappan och alternativ till revisorskarriären samt (3) motivation. 

 

6.1 Personalomsättning och rörlighet bland revisorsassistenter  

 

När informanterna gav sin syn på ordet personalomsättning visade det sig att det för en 

övervägande del av de medverkande innebär att någon medarbetare slutar och att någon därefter 

börjar. Tolkningen av informanternas resonemang kring personalomsättning som sådan är att den 

överensstämmer ganska väl med hur Price (1977) definierar personalomsättning. Price (1977) 

definierar personalomsättning som förhållandet mellan antalet anställda som har lämnat under en 

viss period med det genomsnittliga antalet anställda under perioden.  Prices (1977) definition kan 

också ligga till grund för bedömningen om huruvida en byrå, i relation till en annan byrå eller i 

relation till en tidigare period, har hög eller låg personalomsättning. I studiens intervjuer kunde 

inte eller avböjde informanterna till att delge någon siffra på omfattningen av 

personalomsättningen vid deras respektive kontor. Det som istället framkom av intervjuerna var 

informanternas uppfattning och upplevelse av kontorets personalomsättning. 

 

Utifrån olika uttalanden från branschen som diskuterades i studiens inledning var vår förväntan 

inför intervjuerna att det i branschen generellt råder en hög personalomsättning bland 

revisorsassistenter. Uppfattningen kring om studiens revisionsbyråer upplevde sig ha en hög 

personalomsättning, som påverkade verksamheten, eller om personalomsättningen beskrev sig 

vara obefintlig uppfattades, utifrån informanternas beskrivning vara delad.  Informant A, G och H 

beskrev sig arbeta på revisionsbyråer där personalomsättningen upplevdes hög, vilket följaktligen 

upplevdes påverka verksamheten. H förklarade att utifrån sitt egna perspektiv upplevde hen 

personalomsättningen som ett hinder för revisionsbyrån att utvecklas och växa. Revisionsbyrån 
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som verksamhet beskrevs ha en god utvecklingspotential, men den ekonomiska utvecklingen 

beskrevs hämmas av den påtagliga personalomsättningen i den mån att värdefull personal går 

förlorad. Informant G, yrkesverksam på samma Big 4-revisionsbyrå som H, uttryckte sig om att 

externa företag upplever revisionsbyråns personal som attraktiv. Attraktiviteten beskrevs grunda 

sig i att en revisorsassistent lärt sig arbeta inom många olika affärsområden och kundkategorier 

och besitter därför kunskaper som är värdefulla för ett externt företag. Både H och G gav uttryck 

för, trots att personalomsättningen bland revisionsbyråns revisorsassistenter beskrevs påtaglig, 

personalomsättningen som ett naturligt förlopp inom revisionsbranschen och inte som ett problem. 

Informant A, verksam på en mindre revisionsbyrå, beskrev sig också uppleva 

personalomsättningen som tydligt märkbar, men också som något naturligt som sker inom 

branschen. Beskrivningen grundar sig i, likväl som för ovannämnda revisionsbyrå, att andra 

företag rycker i medarbetarna på revisionsbyrån. A förklarade, likväl som informant G, att andra 

företag ser assistenterna som attraktiva på grund av den breda kompetensen som en 

revisorsassistent besitter. Orsakerna till att revisorsassistenten senare väljer att acceptera 

erbjudandet menade A kan vara en högre lön, men också insikten av att revisionsyrket inte var 

ämnat för den aktuella individen. 

 

Personalomsättningen som skedde vid kontoren kan liknas vid den yttre rörlighet Leppänen och 

Sellerberg (2016) beskriver, vilket innebär att det är revisorsassistenter som slutar och antingen 

börjar vid en annan revisionsbyrå eller går till ett företag utanför branschen. Den yttre rörligheten 

kan styrkas mot bakgrunden att informanterna hade uppfattningen om att personalomsättning 

innebär att någon vid kontoret slutar och därav berörs inte någon inre rörlighet (Leppänen & 

Sellberg, 2016). 

 

 

Informanterna C, I och F, verksamma på en byrå inom Big 4, samt informant E, representant för 

en mindre revisionsbyrå, uttrycker däremot en känsla av obefintlighet gällande personalomsättning 

bland sina revisorsassistenter. Informant F uppger att det kontoret hen är verksam vid har nästintill 

obefintlig personalomsättning bland sina revisorsassistenter. F understryker samtidigt 

kännedomen om att det förekommer en högre personalomsättning vid storstadskontoren än vid 

deras landsbygdskontor. Samtidigt uttrycktes upplevelsen av både F och E att 
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personalomsättningen på assistentnivå inte anses som en hemlighet inom revisionsbranschen. 

Även informant I associerade personalomsättningen som stabil i förhållande till branschen som 

sådan, vilket tolkas som att även I antogs besitta kunskap om branschens kännetecken gällande 

personalomsättningen på revisorsassistenter.   

 

Informant C benämner att revisionsbyråns utbildningssystem kan tros vara orsaken till den 

beskrivna obefintligheten, vilket också kan grunda sig i resonemanget från Chen (2014) som menar 

att ett bra utbildningssystem kan vara en förebyggande faktor till personalomsättning.  

 

Utifrån ovanstående resonemang kan konstateras att det hos föreliggande studies informanter, 

tillhörande Big 4 eller ej, råder delad uppfattning i frågan om hur personalomsättningen bland 

revisorsassistenter uppfattas och om den höga personalomsättningen är ett problem eller inte. 

 

6.1.1 Effekter av personalomsättning  

I samband med att informanterna gav sin syn på ordet personalomsättning kom även några av 

informanternas värderingar kring begreppet fram ur diskussionen. Informant G, som är verksam 

vid en av de Big 4-byråerna, menar att personalomsättning till viss del kan vara bra eftersom då 

en medarbetare slutar ges någon annan möjligheten att ta över tjänsten. G menar att det bidrar till 

mer ansvarstagande och utvecklingsmöjligheter för den personen som efterträder. Denna positiva 

effekt som G lyfter fram är väldigt lik den som Leppänen och Sellerberg (2016) beskriver om att 

omsättning av personal kan skapa utrymme för karriär genom att ge möjlighet till befordran 

åt organisationens drivna medarbetare. Men, det som G understryker är att den uppåtgående 

karriärrörelsen som Leppänen och Sellerberg (2016) menar inte får ske för tidigt eftersom 

efterträdaren inte alltid är redo för en ny roll.   

 

Informant A, som arbetar vid en mindre byrå, menar att det är viktigt att få in nya medarbetare 

med varierande erfarenheter för att få en ökad kunskapsbredd och understryker att variation och 

olikheter bland personalen är viktigt för att kunna komplettera varandra och därmed göra ett bra 

revisionsarbete. A:s resonemang kring den positiva synen med personalomsättning kan kopplas 
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till det Dalton & Todor (1979) poängterar med att individer ser saker ur olika perspektiv, vilket 

innebär att tillskott av nya individer kan bidra positivt till verksamheten som kan komma att bli 

mer kritiska i sitt tänkande samtidigt som kundernas efterfrågan lättare kan besvaras.  

 

Informant F, som likhet med informant G arbetar vid en branschledande revisionsbyrå, lyfter fram 

en annan aspekt som hen menar är en positiv effekt av personalomsättning. Informant F syftar till 

fallet då en medarbetare, som inte trivs på arbetsplatsen eller känner att yrkesrollen inte är den 

rätta, tenderar att smitta kontorets övriga medarbetare med en ogynnsam arbetsmoral. Visar det 

sig att arbetsgivaren inte kan göra något för att ändra medarbetarens uppfattning menar informant 

F att det kanske i ett sådant fall inte är fel om medarbetaren slutar utan att det i ett sådant fall är 

det bästa för båda parter. F speglar en positiv aspekt av personalomsättning och skulle kunna ses 

ur synvinkel kring det resonemang som Staw (1980) lyfter fram där nyanställda generellt beskrivs 

inneha en högre motivation till sitt arbete. Likväl som att en nyanställd kan komma in på kontoret 

och utstråla en hög arbetsmotivation, som förhoppningsvis bidrar till att övriga medarbetare blir 

inspirerade, kan en medarbetare med motivationsbrist utstråla en håglöshet, utmynnar i en tryckt 

arbetsmiljö. En situation som denna skulle också kunna vara en följd av att arbetsgivaren möjligen 

inte arbetat tillräckligt med de yttre faktorerna, de faktorer som Herzberg benämner 

hygienfaktorer (Forslund, 2013). Herzberg menar att hygienfaktorerna inte nödvändigtvis skapar 

trivsel med sin närvaro men menar att om organisationen inte tillgodoser hygienfaktorerna 

kommer personalen inte trivas med sitt arbete. 

 

Informant H och informant C, båda verksamma vid två olika revisionsbyråer av de Big 4-byråerna, 

tycker sig uppleva negativa effekter av personalomsättning. Nackdelarna de lyfter fram är att en 

hög personalomsättning drabbar kunderna negativt på så vis att kunderna tilldelas nya revisorer 

vart och vartannat år. Detta kan leda till att kunderna tappar förtroendet för byrån och istället 

vänder sig en konkurrerande revisionsbyrå. Informant H och Cs resonemang överensstämmer med 

den som ett flertal studier (Chi et al. 2013; Cronshaw & Alexander, 1991; Leppänen & Sellerberg, 

2016; Ongori, 2007; Sutherland, 2002) visat på nämligen att personalomsättning kan ha betydande 

negativa effekter på organisationen och som alltså påverkar organisationens lönsamhet negativt.   
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Staw (1980) lyfter fram en negativ effekt med personalomsättning angående uppkomma störningar 

i arbetet när en nyckelperson lämnar organisationen, vilket kan medföra att övriga medarbete blir 

omotiverade när de får kännedom om den orsaken som gjort att kollegan valt att lämna 

verksamheten. Utifrån genomförda intervjuer är detta ingen aspekt som framgår, utan 

informanterna gav istället intrycket om att medarbetarna har förståelse för varandras karriärsval.  

  

Utifrån ovanstående resonemang kan konstateras att personalomsättning bland revisorsassistenter 

anses medföra såväl positiva som negativa effekter för revisionsbyrån. Flertalet informanter ansåg 

att en positiv effekt var att nya medarbetare tillför nya tankesätt och kunskaper till arbetslaget. 

Negativa effekter som lyfts av informanterna är att kunderna drabbas negativt då de får ny revisor 

för ofta som ska lära sig kundernas verksamheter. Detta upplevs påfrestande och tidskrävande av 

kunderna vilket kan leda till att kunderna tappar förtroendet för byrån och vänder sig till en 

konkurrent istället.  

 

6.2 Karriär; karriärstrappan och alternativ till revisorskarriären 

När informanterna i denna studie pratar om branschens karriärstrappa verkar samtliga vara överens 

med Carrington (2010) om att revisorsassistenten är den yrkesroll som utgör den lägsta och första 

delen av byråns revisionsteam. Efterföljande befattningar benämns senior revisor, manager och 

partner, men Carrington (2010) understryker samtidigt att befattningsnamnen kan variera något 

mellan olika revisionsbyråer. Flertalet av informanternas sätt att beskriva karriärstrappans olika 

steg och titlar kan således sägas efterlikna den Carrington (2010) beskriver. Men två av 

informanterna, vilka båda representerar mindre revisionsbyråer, har ett avvikande resonemang 

jämfört med övriga informanters. Informant E menar att det på en mindre revisionsbyrå skulle 

upplevas märkligt om medarbetarna på byrån uttryckte sig med olika begrepp som hen menar är 

väldigt amerikaniserade och menar även att det på en mindre byrå inte förekommer samma 

hierarkiska trappa som det gör på byråerna inom Big 4. Informant A för inget direkt resonemang 

kring olika karriärstitlar men menar att man på den mindre byrån där hen arbetar enbart benämner 

revisionsteamets olika befattningar som revisorsassistent eller påskrivande revisor.    
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Vid genomgång av empirin framkom huvudsakligen två sätt som de medverkande 

revisionsbyråerna arbetar med för att ge sina revisorsassistenter en chans att göra karriär. Det ena 

sättet informanterna lyfter fram och menar är ett sätt att möjliggöra en karriär för 

revisorsassistenterna är att utbilda dem. Trots olikheter kring revisionsbyråernas struktur på 

utbildningarna finns en anmärkningsvärd likhet bland majoriteten av de medverkande 

revisionsbyråerna, nämligen att varje utbildning syftar till att ge assistenten den kunskap och 

kompetens som krävs för att skriva revisorsprovet och utvecklas inom revisorsyrket. 

 

Det andra sättet en majoritet av informanterna menar, är ett sätt som främjar möjligheten för 

revisorsassistenten att göra karriär, är genom att tilldela varje revisorsassistent en coach. På 

samtliga av de medverkande revisionsbyråerna, utom en, har revisorsassistenterna en individuell 

coach under de två första åren. Coachen beskrivs vara en trygg punkt för den nyanställda 

revisorsassistenten. Informant C menar att coachen ska fånga upp och ge stöttning och vägledning 

på revisorsassistentens önskvärda karriärväg.  Coachen beskrivs också ha ett ansvar för om och 

när revisorsassistenten ska befordras till en ny titel. Vidare beskrivs att coachen håller 

utvecklingssamtal med revisorsassistenten tre till fyra gånger per år. Utvecklingssamtalen beskrivs 

vara ett möte där revisorsassistentens tidigare utvecklingsmål utvärderas och där nya mål kan 

utformas. De arbetssätt som revisionsbyråerna arbetar med, för att möjliggöra en karriär för 

revisorsassistenten, skulle kunna tolkas som ett arbete som görs för att ge sina revisorsassistenter 

förutsättningar för att bli redo att tävla i revisionsbyråns interna turnering, Up or Out, (Malhotra 

et al. 2010). Malhotra et al. (2010) liknar den managametmetod som kallas Up or Out, vilken är 

en djupt rotad kultur i vissa professionella tjänsteföretag, vid en intern turnering, där kandidaterna 

utgörs av de anställda som inte deltagit i turneringen tidigare. Kandidaterna, i detta fall 

revisorsassistenterna, konkurrerar mot varandra om ett begränsat antal positioner på nästa 

organisationsnivå.  En befordran till revisionsbyråns nästa organisationsnivå baseras, enligt denna 

modell, på relativ rangordning inom gruppen av kandidaterna, snarare än någon individs absoluta 

meriter (Malhotra et al. 2010). Värt att notera är att det i studiens resultat kring denna fråga finns 

ett uttalande från en informant, verksam vid en mindre revisionsbyrå, som skiljer sig från de övriga 

informanternas. Informanten som arbetar vid den revisionsbyrån uppger att hen inte tror att man 
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har samma karriärsambitioner när man tar anställning vid en mindre byrå utan informanten menar 

att de som börjar arbeta vid en mindre byrå har en liten annan personlighet som inte har utveckling 

och karriär som främsta driv. 

 

Vidare i intervjuns samtal kring revisorsassistentens karriär efterfrågades informanternas 

uppfattning om när i karriären en revisorsassistent är redo att skriva revisorsprovet. Ett flertal av 

informanterna, yrkesverksamma vid Big 4-byråer, berättar att det är vanligast att en 

revisorsassistent är redo för att ta sig an och skriva revisorsprovet först efter cirka fem till sex års 

heltidsarbete vid en revisionsbyrå. Informant D beskriver revisorsprovet som omfattande och att 

det krävs stor kunskaps- och yrkeserfarenhet innan en person är redo att skriva provet. Flertalet 

informanter påtalar att det är helt beroende av hur snabbt individen vill utvecklas och vilka 

karriärsambitioner individen har som avgör huruvida man bestämmer sig för att skriva provet efter 

fem år, efter åtta år eller helt väljer avstå. Att se till att revisorsassistenten skaffar sig kunskapen 

och erfarenheten för att vara redo att skriva revisorsprovet skulle kunna tolkas som en aktivitet för 

att motivera revisorsassistenten till att nå sitt uppsatta karriärsmål. Denna tolkning kan då ses som 

ett indirekt svar på hur revisionsbyråerna hanterar personalomsättningen.   

 

Som en följdfråga till informanternas uppfattning om när en revisorsassistent är redo att skriva 

provet, ställdes frågan om hur revisionsbyråerna hanterar situationen när en revisorsassistent inte 

är villig att skriva eller medvetet avstår att skriva revisorsprovet. Meningarna kring den frågan var 

delade mellan informanterna, såväl inom som utanför de Big 4-byråerna. En av informanterna 

menar att individen själv måste vilja skriva provet eftersom ett framtvingande inte leder till något 

bra. Informant A, som arbetar vid en mindre byrå, och H, som är verksam vid en av de Big 4-

byråerna, resonerar likartat och menar att man som arbetsgivare istället kan ge en revisorsassistent 

som inte vill skriva provet, en annan karriärmöjlighet inom byrån, i form av andra arbetsområden 

som inte kräver auktorisation.  Informant E som är verksam vid en mindre byrå uttrycker att hen 

inte ser det som ett problem att en revisorsassistent inte vill bli auktoriserad, utan poängterar istället 

att man vid informantens kontor konstaterat att olika yrkesroller behövs i revisionsarbetet. Till 

skillnad från ovanstående informanter menar I och C, vilka båda är representanter från de Big 4-

byråerna, att revisorsprovet ger uttryck för individens karriärsambitioner och menar att en individ 
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som inte avser att skriva revisorsprovet i slutändan troligtvis kommer välja att söka sig utanför 

revisionsbranschen. Revisorsprovet skulle kunna tolkas som en delturnering i Up or Out. Up or 

Out är den managementmetod som av Malhotra et al. (2010) beskrivs som en intern turnering. För 

att en individ ska kunna klättra till toppen av revisionsteamets hierarkiska stege, och erhålla rollen 

som partner, krävs bland annat att individen skriver och klarar revisorsprovet (Carrington, 2010). 

Malhotra et al. (2010) menar, enligt karriärmodellen Up or Out, att en individ som inte gör karriär 

förväntas byta jobb.  Utifrån genomförda intervjuer kan resultatet från ett flertal av informanterna, 

verksamma inom de Big 4-byråerana och som egentligen förväntas arbeta enligt karriärmodellen 

Up or Out. Med tanke på att Up or Out enligt Malhotra et al. (2010) är en djupt rotad kultur inom 

vissa professionella tjänsteföretag, tolkas som att det inte råder någon utpräglad arbetskultur i 

likhet med Up or Out. Trots denna tolkning om att det Up or Out inte tillämpas vid de medverkande 

kontoren råder det ändå hos några av dem en, som informanterna upplever, hög 

personalomsättning, vilket tyder på att Carringtons (2010) resonemang om att Up or Out modellen 

föder hög personalomsättning inte håller i detta fall. 

6.3 Motivation  

Gellerman (1995) menar att chefer dagligen bör motivera sina anställda med hänsyn till individens 

individuella behov, vilket är precis det åtta av nio informanter från vår studie poängterar. För att 

revisorsassistenten ska ges chansen att uppnå den karriär som individen önskar menar 

informanterna att individuella samtal skall hållas regelbundet, revisorsassistenten ska tilldelas en 

individuell coach och utbildningarna ska väljas utifrån den karriärsambition revisorsassistenten 

har.  

  

6.3.1 Hur arbetar revisionsbyråerna för att hålla revisorsassistenterna 

motiverade?  

För att tillfredställelse och motivation ska uppnås menar Hertzberg att utgångspunkten är 

tvåfaktorsmodellens motivationsfaktorer (figur 1) som skapar inre belöningar (Forslund, 

2013). Nedanstående analys exkluderar Hertzbergs hygienfaktorer eftersom hygienfaktorerna är 

förutsatta i studien och motivationsfaktorerna ökar engagemanget hos en individ först när 
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hygienfaktorerna är uppfyllda. Hertzberg menade dessutom att hygienfaktorerna aldrig kan 

motivera en individ (Forslund, 2013). När vi analyserar och tolkar hur studiens revisionsbyråer 

arbetar med att motivera sina revisorsassistenter har vi valt att dela upp och analysera varje 

informant för sig. Vid två tillfällen förekommer en analys med två informanter samtidigt med 

anledning av att informanterna är yrkesverksamma inom samma revisionsbyrå. Uppdelningen av 

informanter har gjorts för att lättare kunna se vilka motivationsfaktorer, utifrån modellen, som 

revisionsbyråerna täcker och hur motivationsarbetet ser ut. Detta för att slutligen kunna tolka hur 

den höga personalomsättningen bland revisorsassistenter hanteras. 

 

6.3.1.1 Informant A, verksam på en revisionsbyrå som inte tillhör de Big-4 

Motivationsfaktorn prestation och erkännande som enligt Hertzberg innefattar en möjlighet för 

individen, revisorsassistenten i detta fall, till mognad och utveckling på arbetsplatsen samt att 

revisorsassistenten får bekräftelse på alla handlingar där den utförda insatsen uppmärksammas 

(Forslund, 2013). Detta lyfter informant A, yrkesverksam på en mindre revisionsbyrå som inte 

inkluderas i Big-4, fram som en genomgående röd, tråd för att hålla sina revisorsassistenter 

motiverade. A menar att ge feedback genom personliga möten och lyfta fram individens 

genomförda prestation, vad som varit bra och vad som skulle kunna utvecklas inför framtiden är 

motiverande för individen. Individen får på så vis en förståelse om vad som krävs för att ta sig 

ytterligare ett steg uppåt i karriären. Revisorsassistenterna får även erkännande genom att följa 

med ut på kundbesök och vara behjälpliga med sin kunskap i frågor som rör kundernas revision.  

 

Motivationsfaktorn personlig utveckling som innebär en möjlighet till mognad och utveckling på 

arbetsplatsen, menar informant A är väldigt viktigt för att en revisorsassistent ska kunna göra 

karriär inom revisionsyrket. Att individen känner att den själv utvecklas beskrivs av A som väldigt 

viktigt för att kunna behålla motivationen. Därför arbetar revisionsbyrån där A är yrkesverksam 

med personlig utveckling genom att ställa assistenten inför en arbetsuppgift som är relevant i 

förhållande till dess kunskaper och förmågor. Genom uppmuntran om att våga ta ett steg utanför 

boxen och erbjuda ett svårare uppdrag blir arbetet mer utmanande, vilket revisorsassistenterna 

beskrivs uppleva som motiverande. Samtidigt beskriver informant A att det väldigt viktigt att 
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berömma assistenten för väl genomfört arbete och stötta när det känns jobbigt, “titta vilka bra 

uppdrag du har gjort hittills”. Att samtidigt visa ödmjukhet om något inte blev som tänkt gör att 

individen känner trygghet på arbetsplatsen, känner sig sedd och därmed motiverad till att fortsätta 

göra ett bra revisionsjobb.  

 

 Ovanstående resonemang leder oss in på ytterligare en motivationsfaktor i Hertzbergs 

tvåfaktorsmodell (figur 1) som är arbetet i sig.  Arbetet i sig innebär att arbetet ska vara varierat, 

kreativt och utmanande (Forslund 2013). Denna motivationsfaktor uppges av informant 

A arbetas med i begränsad omfattning, det vill säga, att ingen lika tydlig beskrivning ges på hur 

revisionsbyrån exempelvis möjliggör varierande arbetsuppgifter. Men genom att relatera 

variationen till den personliga utvecklingen, där tilldelning av kunskapsbaserade uppdrag görs, 

tycks arbetsuppgifterna komma att bli varierande i takt med att revisorassistenten utvecklas och 

tilldelning av olika svåra uppdrag görs. Att ges möjligheten att medverka på kundmöten, 

kundbesök och komma ut på marknaden ses också som en bidragande faktor till ett kreativt arbete. 

Med nämnd tolkning upplevs revisionsbyrån, där informant A är verksam, därför även arbeta flitigt 

med att revisionsbyråns revisorsassistenter ska få ett varierat, utmanande och kreativt arbete.   

 

Motivationsfaktorn eget ansvar innebär att revisorsassistenten ges möjligheten att utföra sina 

arbetsuppgifter självständigt och utan bevakning av överordnade (Forslund 2013). Eget ansvar är 

en motivationsfaktor som inte upplevs vara speciellt genomarbetad av revisionsbyrån där 

informant A arbetar. Detta med utgångspunkten att ingen form av varken övervakning, tillsyn eller 

helt flexibelt arbetstillfälle nämns. När det kommer till karriärsutvecklingen, som innebär formella 

befordringar (Forslund 2013), upplevs motivationsfaktorn beröras till viss del genom att 

informanten nämner att ledningen gärna vill att assistenterna ska bli auktoriserade revisorer, men 

när och hur stöttningen framförs är inget som framgår. Därav görs bedömningen att 

motivationsfaktorerna eget ansvar och karriärsutveckling är de två faktorer som revisionsbyrån 

inte täcker i Hertzbergs modell.   
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6.3.1.2 Informant C, verksam på en Big-4 revisionsbyrå 

Informant C, yrkesverksam på en Big-4 revisionsbyrå, upplevs täcka samtliga av Hertzbergs 

motivationsfaktorer. Som röd tråd beskrivs revisorsassistenten för det första få ta mycket eget 

initiativ genom att själv få tala om vad han eller hon önskar arbeta med för uppdrag och 

arbetsuppgifter. För det andra beskrivs en öppen dialog, mellan coach och revisorsassistent, bidra 

till konstruktion av långsiktiga progressiva framtidsplaner gällande tilldelning av uppdrag. 

Därmed berörs motivationsfaktorn arbetet i sig eftersom Hertzberg menar att människor blir mer 

motiverade när arbetet är varierat och personen får utlopp för sina olika kunskaper och färdigheter. 

Hertzberg menar också att utmaningar driver människor och bidrar till att vi vill anstränga oss för 

att göra mera. Detta bidrar till att revisorsassistenten i detta fall, mår bra och får en ökad motivation 

när individen lyckas genomföra en arbetsuppgift som framstår som utmanande (Wolven, 2000). 

Informant C menar att revisorsassistenten kan utmanas genom att ta sig ann en ny sorts 

kundkategori eftersom redovisningen varierar mellan olika kunder.  

 

Motivationsfaktorn eget ansvar kan också sammankopplas till ovanstående resonemang eftersom 

assistentens egna initiativmöjlighet bidrar till mycket eget ansvar och frihet till framförande av 

exempelvis förslag på arbetsuppgifter. Detta kan tolkas utesluta övervakning av överordnad 

personal eftersom initiativförmågan tolkas bidra till god tillit mellan revisorsassistenten och 

arbetsgivaren.   

 

Prestation, erkännande samt personlig utveckling uppfattas som de tre motivationsfaktorer som 

revisionsbyrån, inkluderad inom Big-4, täcker väldigt väl genom att erbjuda assistenterna 

individuella coachsamtal. Att löpande korrigera och anpassa uppdragen utefter individens 

individuella mål, förmågor och önskemål skapar en naturlig feedback mellan revisorsassistenten 

och coachen, vilket täcker motivationsfaktorn prestation. Hertzberg menade att det är viktigt för 

människan att betyda något för världen och genom att individen får kännedom om faktorerna som 

han eller hon bidragit med genom sin kompetens i arbetet, exempelvis knutit kontakter med en ny 

kund, känner sig personen betydelsefull och därigenom blir motiverad.  Revisorsassistenterna, på 

Big-4 revisionsbyrån där informant C arbetar, får även erkännande i form av en utvärdering utifrån 

ett “frågebatteri” där coachen och revisorsassistenten går igenom uppdragsbeläggning, 
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arbetstrivsel och hur det funkar kompetensmässigt.  Utifrån frågebatteriet får revisorsassistenten 

en form av betygsättning, vad som är bra och vad som behöver förbättras. Tolkningen görs utifrån 

att revisorsassisten får bekräftelser på sina genomförda handlingar och att bekräftelserna bidrar till 

motivation eftersom en vetskap uppkommer hos individen om vad som genomförts väl samt vilka 

svårigheter och utmaningar individen står inför.  

 

Motivationsfaktorn erkännande täcker revisionsbyrån i form av att revisorsassistenten beskrivs, 

som ny på revisionsbyrån, träffa och introducera sig för byråns VD. Likväl lyfter informant C fram 

att revisorsassistenten ges möjligheten att själv välja utbildning, vilket verkligen täcker 

motivationsfaktorn erkännande. Dels eftersom en egen utbildning innefattar tillit och ett stort 

ansvar, men också genom att individen kan ta nytta av sina befintliga kunskaper och återberätta 

dem, bygger individen upp ett inre självförtroende vilket kan anses motivationshöjande.  

 

Informant C beskriver att revisionsbyrån hen arbetar på arbetar med personlig utveckling på flera 

olika sätt. Bland annat genom ovanstående beskrivna coachsamtal, men revisorsassisten får också 

möjlighet till personlig utveckling, genom att revisionsbyrån erbjuder ett flerårigt 

utbildningssystem. Ett utbildningsystem som innefattar såväl grundutbildningar som mer 

individanpassade kurser. Individanpassade kurser gör att varje revisorsassistent kan behandlas på 

individnivå utefter olika kunskaper, mål och förmågor. Genom det individanpassade arbetet kan 

det tolkas utifrån Hertzbergs tvåfaktorsmodell (figur 1) att det blir lättare för varje revisorsassistent 

att känna sig sedd och att individen får mer kunskap inom yrkesområdet, vilket i sin tur bidrar till 

en ökad motiverande känsla.   

 

Hertzberg menar att motivation också skapas hos individen genom en karriärsutveckling, det vill 

säga, en formell befordran (Forslund, 2013). Ett exempel på hur revisionsbyrån, som informant C 

representerar, arbetar med karriärutvecklingen är att coachen innehar ansvaret för befordringar, 

från exempelvis assistent till senior. Årligen beskrivs coachen sammanfatta information om vad 

varje medarbetare arbetat med, på vilka plan individen har gjort störst framsteg och eventuella 

brister för respektive medarbetare. Informationen framförs sedan till ledningen som beslutar om 

eventuella befordringar uppåt i hierarkin.   
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6.3.1.3 Informant E, verksam på en revisionsbyrå som inte tillhör de Big-4 

Informant E, yrkesverksam på en mindre revisionsbyrå som inte inkluderas i Big-4, upplevs inte, 

till skillnad från studiens andra informanter, täcka speciellt många av Hertzbergs 

motivationsfaktorer (figur 1). Utifrån Es uttalande att “motivation kanske inte behövs” tolkas 

motivationsfaktorerna personlig utveckling, prestation och erkännande, inte täckas. Denna 

tolkning görs genom analysen att ingen av revisionsbyråns övriga anställda uppmärksammas som 

speciell kontaktperson till revisorsassisten, i syfte att ge feedback och rådfrågning rörande 

exempelvis arbetsuppgifter. Analysen som gjorts kring prestation och erkännande har i relation 

till andra informanter kopplats till situationen att revisorsassistenten erbjudits en coach och 

coachsamtal. Enligt E saknas denna situation vilket också tolkas utesluta motivation genom 

faktorerna prestation och erkännande.   

 

Ovanstående resonemang kan istället anknyta till att motivationsfaktorn eget ansvar är den faktor 

som revisionsbyrån, där informant E arbetar, täcker. Med andra ord tolkas revisorsassistenterna 

genomföra stora delar av sitt arbete självständigt utan övervakning och stöd av övriga anställda. 

Frågan kan dock ställas hur faktorn eget ansvar i denna analys anknyter till faktorn arbetet i sig 

som berör hur utmanande, kreativt och varierande arbetsuppgifterna är. Om revisorsassistenten 

arbetar för mycket på egen hand, utan någon form av individuell rådgivning, upplevs det svårare 

att finna rätt form av utmaning och variation i revisionsarbetet. Med denna analys görs tolkningen 

att en person gärna gör det som den själv upplever som enkelt och roligt arbete. Brist på variation 

och kreativitet resulterar i ett “bekvämlighetshjul”, där utmaningen uteblir som Hertzberg faktiskt 

menar behövs för att ge motivation till arbetet.   

 

Utifrån informant Es beskrivning om att det är revisorsassistenter med en annan personlighet, där 

karriärsmålen och ambitionen inte är lika viktiga som för individer som söker sig till Big-4 

revisionsbyråerna, tycks motivationsfaktorn karriärsutveckling inte vara något som den icke 

tillhörande Big-4 revisionsbyrån arbetar med för att skapa motivation hos sin personal. Mot 

bakgrunden om otydliga karriärsmål och ambitioner samt beskrivningen om otydliga 



   
 

65 

 

målsättningar utifrån informant Es sida görs tolkningen att motivationsfaktorn 

karriärsutveckling inte arbetas med tillräckligt mycket för att säga att den bidrar till motivation.   

 

Motivationsfaktorn personlig utveckling upplevs vid första tanken inte vara uppfylld av 

revisionsbyrån där E är yrkesverksam. Tolkningen görs mot bakgrunden att revisorsassisten 

upplevs få det svårt att utvecklas på en revisionsbyrå som inte lyfter fram individuella mål, 

karriärsambitioner eller ger feedback speciellt mycket. Utifrån detta resonemang framstår inte 

revisorsassisten ha stora karriärsambitioner, utan nöjer sig istället med exempelvis småbolags 

kunder med mindre omfattande och kvalificerande arbetsuppgifter. Men att hela tiden sträva mot 

högre mål och karriärstitlar tolkas inte hela tiden behöva höra ihop med den personliga 

utvecklingen. Istället kan den personliga utvecklingen, och därmed motivationen, uppstå av att 

revisorsassistenten lyckas genomföra ett revisionsuppdrag åt en kund som assistenten själv känner 

att han eller hon utvecklas genom.    

 

6.3.1.4 Informant G och H, verksamma på en Big-4 revisionsbyrå 

Informant G och H är yrkesverksamma på samma Big-4 revisionsbyrå. Genom att analysera och 

tolka informanternas svar tillsammans framkommer en tydlig bild av att revisionsbyrån arbetar 

flitigt med att motivera sina revisorsassistenter och att samtliga sex motivationsfaktorer från 

Hertzbergs tvåfaktorsmodell är täckta (figur 1).  En detaljerad förklaring om att det erbjuds många 

olika vägar för en revisorsassistent att gå inom en revisionsbyrå var både G och H överens om. Att 

motivationen är en viktig faktor till både ett framgångsrikt yrkesliv och till att vilja stanna kvar på 

byrån var G och H också eniga om. Revisorsassistenten beskrivs behöva en egen vilja, samtidigt 

som ett centralt stöd från arbetsgivarens sida är nödvändigt. Informant H menar också att alla 

revisorsassistenter är i behov av stöd när de är nya i branschen.   

Motivationsfaktorerna erkännande, prestation och arbetet i sig tolkas ligga till grund för hur Big-

4 revisionsbyrån, där G och H arbetar, motiverar revisorsassistenterna och hanterar den höga 

personalomsättningen bland revisorsassistenter. Faktorerna arbetet i sig och erkännande beskrivs 

arbetas med dagligen genom bland annat samtal mellan informant H och hens adepter. H förklarar 

att hen ofta ställer frågan om vad revisorsassistenten i fråga själv vill arbeta med 
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och vilka karriärmässiga mål som önskas uppnås. Utifrån revisorsassistentens mål konstrueras en 

plan som succesivt stegras i omfattning, vilket kan tolkas bidra med en naturlig utvecklande 

karriärsstart där revisorsassistenten själv får möjligheten att se vad han eller hon har gjort och vad 

som krävs för att komma till nästa karriärnivå. Prestationen kan speglas i Gs resonemang om att 

revisionsbyrån arbetar mycket i team, där de olika medlemmarna i teamet ges möjlighet att ge 

positiv och negativ feedback samt utvärdering på varandras arbeten. Att ha tydliga dialoger och 

lärdomar skapar en yrkesmässig förståelse menar G. En yrkesmässig förståelse kan i sin tur bidra 

till motivation och viljan till att i fortsättningen göra ett bra arbete, vilket täcker motivationsfaktorn 

personlig utveckling.  

 

Revisionsbyrån tillhörande Big-4, där G och H är yrkesverksamma, beskrivs arbeta flitigt med 

motivationen gentemot sina revisorsassistenter vilket utmynnar i att just motivationsarbetet, med 

att se möjligheter istället för hinder utifrån ett individanpassat synsätt, utgör grunden för hur 

revisionsbyrån hanterar den höga personalomsättningen bland 

revisorsassistenter.   Motivationsfaktorn karriärsutveckling, täcks genom användandet av en tydlig 

karriärstrappa där olika uppdrag, arbetsmoment och utbildningar i olika steg ska genomföras och 

uppfyllas för att kunna klättra i revisionsbyråns “hierarkiska stege” och därmed bli befordrad en 

högre titel. Eftersom båda informanterna, G och H, beskrev sig uppleva att assistenterna som 

startar sin karriär på revisionsbyrån har stora karriärsambitioner och viljan att bli auktoriserad 

revisor, görs tolkningen att aktuell revisionsbyrå tydligt arbetar med att skapa en individuell 

karriärväg. Denna beskrivna individuella karriärväg tolkas därför vara en motivationsbidragande 

effekt hos revisorsassistenterna men också en bidragande faktor till hur personalomsättningen 

bland revisorsassistenter hanteras av Big-4 revisionsbyrån.  

 

När det kommer till motivationsfaktorn eget ansvar, där individen ges möjligheten att utföra sina 

arbetsuppgifter självständigt utan bevakning av överordnade, är det inget som verken informant G 

eller H konkret har utryckt sig om. Dock kan det utifrån tolkningen av motivationsfaktorn 

personlig utveckling, där tyngdpunkten beskrivs ligga i en individanpassad initiativrik dialog, 

tänkas att motivationsfaktorn eget ansvar täcks av revisionsbyrån, tillhörande Big-4, genom 
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revisorsassistentens möjligheter till att ta egna initiativ och därigenom ges friheten att påverka och 

styra hur arbetsdagen kan komma att se ut.   

 

6.3.1.5 Informant F, verksam på en Big-4 revisionsbyrå 

Det är inte bara revisionsbyrån som informant G och H arbetar på som upplevs täcka samtliga av 

Hertzbergs motivationsfaktorer i sitt arbete med att motivera sina revisorsassistenter. Utifrån 

tolkning och analys av insamlad empiri upplevs även revisionsbyrån, inkluderad i Big-4, som 

informant F arbetar på täcka samtliga motivationsfaktorer.   

 

Med erbjudande om friskvårdsbidrag, sex veckors semester och ytligare en vecka semester vid en 

ålder över 40 ger revisionsbyråns medarbetare möjligheten till exempelvis träning, rehabilitering 

och återhämtning. Informant F menar att revisionsbyrån hen arbetar på har en vilja till ta tillvara 

på varje medarbetares kompetens och samtidigt som personalen ska känna att de får någonting 

tillbaka för väl genomförd arbetsinsats. Genom att medarbetarna uppmärksammas till att 

regelbundet återhämta- och att inte överarbeta sig, utstrålas omtanke och en vikt av medarbetarnas 

betydelse från företagets sida. Att känna sig viktig menar Hertzberg bidrar till motivation, 

samtidigt som medarbetarna kan infinna en känsla av att vilja stanna kvar på arbetsplatsen när 

individen märker att något erbjuds tillbaka. 

 

Ovanstående resonemang utmynnar i att revisionsbyrån, inkluderad i Big-4, arbetar med 

motivationsfaktorn erkännande. Revisionsbyrån arbetar även med erkännande genom att erbjuda 

revisorsassistenterna att följa med ut i verkligheten på kundmöten. Under kundmötet beskrivs 

individen få ta ansvar över och arbeta med områdena som revisorsassisten bedömer sig behärska 

och ha tillräckligt stor kunskap inom. Motivationsfaktorn personlig utveckling kan också kopplas 

till ovanstående resonemang eftersom friskvård och återhämtningen gör det lättare för 

revisorsassistenten att vara “på banan” och noggrann på jobbet, vilket gör att individen kan skapa 

sig mer yrkeskunskap, vilket i sin tur bidrar till utveckling.    
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Motivationsfaktorerna personlig utveckling, karriärsutveckling samt prestation  kan kopplas till 

kvartalsvisa utvecklingssamtal mellan revisorsassistenten och sin närmaste chef. Var tredje månad 

beskrivs revisorsassistenten ha ett möte med sin närmaste chef där en dialog kring genomförda 

revisionsuppdrag diskuteras, vilket resulterar i att revisorsassistenten får en välbeskriven feedback 

på sitt arbete. Likväl som informant F beskriver att det är viktigt att agera stöttepelare vid 

utmaningar, är det också viktigt att visa medkänsla om något går fel och istället visa vad som kan 

göras bättre till nästa gång för att undvika samma misstag. Feedbacken och 

utvecklingsmöjligheterna som samtalen mellan revisorsassistent och chef utmynnar i kan kopplas 

till Hertzbergs resonemang. Hertzberg menar att feedback bidrar till motivation hos individen 

eftersom revisorsassistenten får kännedom om väl genomfört arbete och vilka framtida 

förväntningar och utmaningar som krävs för att ta sig vidare i karriären (Wolven, 2000).   

 

Kvartalssamtalen, på Big-4 revisionsbyrån där F arbetar beskrivs ligga till grund för 

revisorsassistentens karriärsutveckling på så sätt att revisorsassistenten beskrivs kunna klättra i 

karriärstegen och olika yrkestitlar eftersom de uppsatta målen blir uppfyllda. Målen beskrivs styras 

och sättas utifrån varje revisorsassistentens önskemål. Revisorsassistenterna på byrån där 

informant F arbetar beskrivs vara målinriktade och beskrivs veta vilken yrkestitel som är målet för 

karriären. Tydliga mål menar Hertzberg utmynnar i stor tillfredställelse (Wolven, 2000), vilket 

också resulterar i att revisorsassistenterna blir motiverade genom att ha tydliga mål om vad 

individerna vill åstadkomma med sin karriär.   

 

Revisionsbyrån som informant F arbetar på upplevs även arbeta med motivationsfaktorn arbetet i 

sig, det vill säga att arbetet är varierande och kreativt eftersom F menar att det är viktigt att 

revisorsassistenten är ärlig. Därutöver måste revisorsassistenten markera om han eller hon inte 

trivs med sina arbetsuppgifter och hellre vill arbeta med ett annat affärsområde, med annan kund 

eller vill byta till en revisionsbyrå på annan ort. Om så är fallet beskrivs frågan ställas “vad 

motiverar dig och vad skulle du vilja arbeta med?” vilket tolkas som att revisionsbyrån strävar 

efter och är måna om att erbjuda ett varierande och utmanande arbete som skall baseras på varje 

enskild individs förutsättningar och önskemål.   
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Eget ansvar innebär, som tidigare nämnt, att personalen tillåts att arbeta utan strikt övervakning 

utav de överordnade. Informant Fs yrkesverksamma revisionsbyrå beskrivs täcka 

motivationsfaktorn eget ansvar genom att arbetet sker under eget ansvar. Det beskrivs utifrån Fs 

resonemang inte vara meningen att revisorsassistenterna ska känna sig övervakade. Bedömer 

istället en revisorsassistent klara av att ta sig an en specifik uppgift är det okej såvida personen är 

ärlig och medger när problem uppstår eller frågar om hjälp när det behövs. Att på så sätt erbjuda 

möjligheten för revisorsassistenterna till att ta egna initiativ och få uppleva känslan av att stå på 

egna ben tolkas motivationsfaktorn eget ansvar täckt av Big-4 revisionsbyrån där F arbetar. 

 

6.3.1.6 Informant I och D, verksamma på en Big-4 revisionsbyrå 

Informant I och D arbetar på samma Big-4 revisionsbyrå men vid kontor på olika orter. Trots det 

upplevs olika motivationsfaktorer täckas, och dessutom på olika sätt. Gemensamt för båda 

kontoren, likväl som med majoriteten av studiens revisionsbyråer, är regelbundna 

utvecklingssamtal med en tilldelad coach eller mentor. Samtalen beskrivs av informant D som en 

möjlighet för revisorsassistenten att ge önskemål om arbetsuppgifter och utbildningar som skulle 

vilja genomföras från assistentens sida, vilket kan tolkas vara en aktivitet i arbetet med 

motivationsfaktorn eget ansvar. Tolkningen görs med analysen att individen inte är övervakad och 

styrd av sin coach utan istället erbjuds, utifrån egna karriärsmål, få komma med önskemål om 

arbetsområden.   Utvecklingssamtalen beskrivs också som ett tillfälle där revisorsassistenten 

tilldelas feedback, både positiv och potentiella förbättringsmöjligheter på genomfört arbete, vilket 

resulterar i att utvecklingssamtalen även kan relateras till ett motivationsarbete speglat av faktorn 

prestation.  

 

Vardagliga dialoger mellan revisorsassistenten och övriga medarbetare och att inte vara rädd för 

att fråga, är också en central aspekt som lyfts fram av både informant I och D. Att ha en öppen och 

mer spontan dialog, som visar vad revisorsassistenten faktiskt har åstadkommit, kan resultera i 

feedback som kan bidra till att individen kan ta sig över vardagliga svårigheter och blicka framåt. 

Utifrån informant Is beskrivning om att utvecklingssamtalen utmynnar i en möjlighet till 

utvärdering av genomförda uppdrag samt framtida förväntningar görs tolkningen att Is 
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yrkesverksamma revisionsbyrå arbetar med prestation och karriärsutveckling genom arrangerade 

samtal.   

 

Revisionsbyrån där D arbetar tycks inte arbeta med karriärsutvecklingen i den utsträckningen som 

krävs för att bidra till motivation. För att motivationsfaktorn ska anses vara genomarbetad behövs 

en tydligare beskrivning om vad karriärshierarkin verkligen innebär. Att enbart förmedla känslan 

av att karriärsutveckling är något som sker naturligt, för individer som redan innan anställning på 

revisionsbyrån är motiverade, bedöms inte bidra till motivation eftersom syftet med Hertzbergs 

motivationsfaktorer (figur 1) är att även kunna motivera individer med motivationsbrist.  

 

Erkännande är motivationsfaktorn som både informant I och D, yrkesverksamma på 

revisionsbyrån tillhörande Big-4, täcker. Dock applicerar informanterna motivationsfaktorn på 

olika sätt. Med utgångspunkt i resonemanget att I, tillsammans med övriga kollegor, arrangerar 

interna tävlingar, fotbollsturneringar samt promenader för revisorsassistenterna, tycks en form av 

erkännande tillämpas vid byrån. Detta eftersom tävlingsarrangemanget uppmärksammar 

revisorsassistentens insats och handlingar. Revisionsbyrån där D arbetar täcker istället 

motivationsfaktorn erkännande genom att erbjuda “bonustrappor” i form av lönetillägg när 

specifika arbetsinsatser genomförts.   

 

En avvikelse, i relation till vilka motivationsfaktorer som uppfattas vara vanligast att arbeta med, 

är att ingen tydlig koppling kan tolkas mellan arbetet i sig och motivationsarbetet utifrån Ds 

intervju. Eftersom det bara nämns kort, utan en djupare beskrivning om när och hur, under 

intervjun att revisorsassistenten beskrivs ställas inför utmaningar och varierande 

arbetsuppgifter, genom samtal med sin coach, tycks inte motivationsfaktorn arbetet i sig belysas 

på kontoret där D arbetar. Arbetet i sig klarläggs betydligt bättre på kontoret där I arbetar eftersom 

revisorsassistenterna bland annat beskrivs erbjudas en form av en vikariattjänst. Vikariattjänsten 

erbjuder individen att en till två gånger i veckan hjälpa till inom områden som av 

revisorsassistenten själv upplever som intressanta, exempelvis olika bolagsformer som 

fastighetsbolag och större noterade bolag. Möjligheten till att prova på nya arbetsområden bidrar 

till en stor arbetsvariation men också till användandet av motivationsfaktorn personlig utveckling 
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eftersom revisorsassistenten ges möjligheten till en bred yrkeskunskap på grund av att många av 

branschens olika affärsområden berörs.   

 

Att få prova på nya arbetsområden och att revisorsassistenten därigenom kan samla på sig 

yrkeskunskaper, kan kopplas till Ds resonemang om att erbjuda ett omfattande utbildningssystem 

som sträcker sig under tre års tid. Genom att erbjuda utbildningar till personalen, i hopp om att 

göra individerna yrkeserfarna och förbereda på vad som väntar i yrkeslivet på revisionsbyrån, dras 

en parallell till användandet av Hertzbergs motivationsfaktor personlig utveckling. Hertzberg 

menar att ny kunskap bidrar till nya möjligheter för individen, i detta fall att fortsätta utvecklas 

och uppfylla sina individuella karriärsmål inom revisionsbranschen, vilket skapar en drivkraft och 

motivation hos individen.   

 

6.3.1.7 Likheter och skillnader mellan byråerna i att motivera sina revisorsassistenter 

Utifrån ovanstående tolkningar och analyser täcker revisionsbyråerna där G och H, C, F samt I 

arbetar samtliga sex motivationsfaktorer från Hertzbergs tvåfaktorsmodell (figur 1). Gemensamt 

för nämnda revisionsbyråer är att samtliga inkluderas i Big-4.  

 

En skillnad framkom vid analysen av informant I och D. Båda informanterna är verksamma inom 

samma Big-4 revisionsbyrå men arbetar på varsitt kontor på olika orter. Trots att I och D arbetar i 

samma företag framkom skillnader i vilka motivationsfaktorer som upplevdes täckas och på vilket 

sätt faktorerna täcktes. Utifrån tolkning och analys av informant Is intervju upplevdes hens kontor 

täcka och arbeta med alla Hertzbergs sex motivationsfaktorer. Däremot upplevdes enbart 

informant Ds kontor täcka de tre faktorerna eget ansvar, erkännande och prestation från 

Hertzbergs tvåfaktorsmodell (figur 1). 

 

Revisionsbyrån som informant I och D representerar skiljer sig inte bara gällande skillnaderna 

mellan de två kontoren. Som tidigare nämnt representerar I och D en byrå som inkluderas i Big-4. 

Inkluderingen gör att den representerade byrån är den enda av studiens fem Big-4 revisionsbyråer 

som inte uppfyller samtliga av Hertzbergs motivationsfaktorer (figur 1). 
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Utifrån ovanstående resonemang kan det konstateras att fyra av studiens fem Big-4 byråer arbetar 

med motivation på ett mer omfattande sätt än vad en byrå inte tillhörande Big-4 gör, eftersom de 

fyra byråerna upplevs täcka samtliga av Hertzbergs sex motivationsfaktorer. 

6.3.2 Hur hanterar revisionsbyråer den höga personalomsättningen bland 

revisionsbyråns revisorsassistenter?   

Utifrån ovanstående analys kan slutsatsen dras att studiens revisionsbyråer motiverar sina 

revisorsassistenter genom användandet av mellan tre och sex motivationsfaktorer från Hertzbergs 

tvåfaktorsmodell, med undantag från den mindre revisionsbyrån där E arbetade, som endast 

tolkades använda sig av de två motivationsfaktorerna eget ansvar och personlig utveckling. 

Oavsett byråstorlek är en gemensam motivationsfaktor för att förhindra motivationsbrist och att 

revisorsassistenten lämnar revisionsbyrån, arbete med någon form av erkännande, det vill säga 

känslan av att individen får känna sig sedd och hörd.    

 

Utvecklingssamtalen, som majoriteten av revisionsbyråerna beskrivs arrangera regelbundet under 

året, tolkas vara till stor hjälp i hanteringen av den höga personalomsättningen bland 

revisorsassistenter. Utvecklingssamtalen bidrar till förmånen att arbetsgivaren, revisionsbyrån, 

kan stämma av hur revisorsassistent mår, hur arbetsbelastningen fungerar för individen och fråga 

assistenten vad som skulle kunna förändras eller göras för att revisorsassistenten ska känna en 

tydligare personlig utveckling och motivation i arbetet. Samtalet tycks därför vara till hjälp i 

hanteringen av personalomsättningen eftersom varje tillfälle ges till att, stämma av och göra 

förändringar i form av mer individanpassade arbetsuppgifter. Därutöver i syfte att förhindra att 

revisorsassistenten väljer att lämna yrket som revisorsassistent bakom sig.    

 

Efter insamling och bearbetning av empirin är  vår uppfattning också att individperspektivet, 

förmågan att kunna anpassa och se till att varje anställd revisorsassistent utvecklas i riktning mot 

individens egna karriärsmål, är en central ståndpunkt. Breda utbildningar som sker regelbundet 

under revisorsassistentens första tre år beskrivs vara bakgrunden till startskottet för 

revisorsassistentens karriärmöjligheter. Att kunskapsmässigt ha en stadig grund att stå på beskrivs 
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som centralt för att revisorsassistenten ska få den yrkeskunskap som behövs för att ta sig an 

revisionsyrket. Att senare erbjuda mer individanpassade utbildningar, beroende på individens 

arbetsönskemål rörande affärsområde eller kundkategori, är en handling som görs av större del av 

studiens revisionsbyråer i hopp om att arbetet behålla sina anställda revisorsassistenter. Flertalet 

informanter gav intrycket av att revisorsassistenterna som väljer att lämna revisionsyrket saknar 

viljan om progressiv personlig utveckling, vilket kan förhindras genom deltagande i varierande 

utbildningar.    

 

 Mellan motivationsfaktorn personlig utveckling, möjlighet till mognad och utveckling på 

arbetsplatsen, och revisionsbyråernas initiativ att erbjuda revisorsassistenterna yrkeslivserfarenhet 

i form av kundmöte, träffar med VD och ledningen kan det dras paralleller. För det första kan ett 

kundmöte ses som en handling utifrån byråns sida att ge revisorsassistenten möjligheten att 

tillämpa sina teoretiska kunskaper i ett praktiskt sammanhang, vilket beskrivs bidra till att 

individen faktiskt får en insikt i att kunskaperna från genomförda utbildningar bidrar till förståelse 

som behövs ute i verkligheten. För det andra kan en träff med ledningen och VD:n ge 

revisorsassistenten en insikt om hur det ser ut och fungerar i verkligheten, att det finns och erbjuds 

många olika yrkeskompetenser, vilket förhoppningsvis ska utmynna i att revisorsassistenten inte 

skapar sig uppfattningen om att revisionsyrket bara innebär en sak, utan att det finns många vägar 

att välja.   

 

Arrangerande av personalaktiviteter poängteras av ett par revisionsbyråer som en handling för att 

hantera den höga personalomsättningen bland sina anställda 

revisorsassistenter.  Personalaktiviteter som fotbollsturneringar, interna tävlingar och afterwork 

beskrivs ha till syfte att skapa en trygg och familjär företagskultur, där trivsel och välmående 

speglar de mest centrala bitarna. Att revisorsassistenten ska känna sig trygg och ha roligt 

tillsammans med sina kollegor bidrar till att vilja fortsätta arbeta på revisionsbyrån eftersom en 

otrygghet istället hade medfört att revisorsassistenten troligtvis valt att lämna revisionsbyrån på 

grund av vantrivsel. En god företagskultur kan också medföra positiva effekter i form av intern 

stöttning och rådgivning, vilket kan ses som en trygghet när revisorsassistenten, som ny inom 

branschen, känner en viss osäkerhet och när många frågor söker svar. Detta resonemang kan 
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kopplas till det som Grönroos (2008) menar med intern marknadsföring - att företag alltid har 

ägnat sig åt aktiviteter för att stärka personalens arbetsmoral och motivation.  
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Kapitel 7 Slutsats och Diskussion  

 

I detta kapitel ges inledningsvis en återkoppling till studiens syfte och frågeställningar. Vidare 

diskuteras studiens styrkor och svagheter, följt av reflektioner och begränsningar. Avslutningsvis 

presenteras förslag på framtida forskning. 

 

7.1 Slutsats 

Syftet med studien är att undersöka hur revisionsbyråer upplever och hanterar den höga 

personalomsättningen bland revisorsassistenter. Våra slutsatser om hur revisionsbyråer upplever 

och hanterar den höga personalomsättningen bland revisorsassistenter är för det första att 

upplevelsen av en hög personalomsättning är varierade mellan studiens nio informanter. Samtliga 

informanter, oavsett om personalomsättningen beskrivs och uppfattas som problematisk eller 

oproblematisk, intygar att det generellt anses råda hög personalomsättning bland 

revisorsassistenter inom branschen. Några av informanterna bekräftar att man upplever och har 

problem med hög personalomsättning bland revisorsassistenter vid sitt kontor medan andra 

informanter menar att den höga personalomsättningen bland revisorsassistenter enbart är något 

som råder vid revisionsbyråerna i storstaden. Uppfattningarna bland informanterna går isär oavsett 

om informanten representerar en byrå med kontor tillhörande de Big 4-byråerna eller ej samt om 

byrån har kontor i stan och/ eller på landsbygden. Vissa informanter instämmer och uppger att 

personalomsättningen bland kontorets revisorsassistenter är ett bekymmer, medan informanter vid 

andra kontor, som alltså även har byråkontor i storstaden upplever att hög personalomsättning 

enbart är något som råder i storstaden. För det andra visar resultatet i studien också på att 

personalomsättningen bland revisorsassistenter medför både positiva och negativa effekter för 

revisionsbyrån.  

 

För det tredje visar studien att samtliga av studiens revisionsbyråer, utom en, hanterar den höga 

personalomsättningen bland revisorsassistenter genom många och varierande åtgärder. Arbetet 
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med att få revisorsassistenten att trivas och utvecklas börjar redan under de första 

anställningsdagarna i form av att varje revisorsassistent tilldelas en individuell coach som ska 

finnas som stöd och hjälp i frågor rörande arbetstrivsel och arbetsuppgifter. Genom kontinuerliga 

utvecklingssamtal med coachen, där tidigare mål och arbetsinsatser följs upp och utvärderas, ges 

revisorsassistenten en möjlighet att skapa sin karriär. Att se till varje enskild individ, utifrån 

önskemål och kompetens, anses vara en viktig aspekt för att motivera och få varje revisorsassistent 

att känna sig sedd. Genom att erbjuda varierande arbetsuppgifter och möjligheter till andra 

arbetsområden bidrar revisionsbyrån till att varje individ får en mer individualiserad 

utvecklingspotential som överensstämmer individens egna önskemål. Revisorsassistenten beskrivs 

också genomgå utvecklande och informativa utbildningar under anställningens första år i syfte att 

få den kunskap och kompetens som krävs för att kunna klättra och utvecklas inom revisorsyrket. 

 

Resultatet i denna studie tyder på att storleken på den medverkande byrån, samt om byrån tillhör 

Big 4-byråerna eller ej, inte verkar ha någon betydelse för hur revisionsbyrån upplever den höga 

personalomsättningen bland revisorsassistenter. Däremot visar resultatet i studien att det verkar ha 

betydelse om byrån tillhör de Big-4 eller ej vad gäller hur byrån hanterar den höga 

personalomsättningen bland revisorsassistenter. Studiens resultat visar att fyra av studiens fem 

Big-4 byråer arbetar med motivation på ett mer omfattande sätt än vad en byrå inte tillhörande Big-

4 gör, eftersom de fem byråerna upplevs täcka samtliga av Hertzbergs sex motivationsfaktorer. 

 

7.2 Diskussion  

Arbetet med examensarbetet har varit givande på många sätt. Det kan bland annat nämnas att 

författarna har fått en mer djupgående inblick i ett valt område inom revisionsbranschen, det vill 

säga omfattningen av och karriären hos personalomsättningen bland revisorsassistenter. 

 

Både styrkor och svagheter kan lyftas fram utifrån studiens empiriska resultat och analys. En styrka 

med studien är att den insamlade empirin kommer ifrån informanter som är yrkesverksamma på 

revisionsbyråer både inom och utanför Big 4, vilket bidrar till att en jämförelse kan göras mellan 
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branschledande organisationer och branschens mera perifera och mindre verksamheter. Styrkan 

utmynnar i att flera olika perspektiv och tillvägagångsätt återberättas ifrån informanterna vilket är 

en indikation på att olika verksamheter arbetar på olika sätt med den aktuella frågan ”vad gör 

revisionsbyråerna åt den höga personalomsättningen bland revisorsassistenter?”.   

Även svagheter och framtida förbättringsmöjligheter förekommer i studien. Att studien 

genomfördes på våren, när flertalet revisorer har som stressigast och mest att göra resulterade i ett 

stort bortfall, där endast hälften av de kontaktade individerna accepterade att medverka i studien. 

Två förbättringsmöjligheter att ta hänsyn till om studien skulle genomföras en gång till hade då 

varit att genomföra studien under hösten eftersom vi tror att antalet medverkande vid den 

tidpunkten varit större.  Den andra förbättringsmöjligheten är att tydligare kontrollera kunskapen 

kring personalomsättningen på den person som ska intervjuas. Detta eftersom det upplevdes att 

två av nio informanter inte var lika fullt pålästa kring eller på andra sätt insatta i ämnet, med 

anledning av att informanterna själva inte varit yrkesverksamma inom revisionsbranschen speciellt 

länge, vilket ibland resulterat i bristfälliga förklaringar.  

 

7.3 Reflektioner och begränsningar  

Resultatet av denna studie baseras på material från nio intervjuer. Det går därför inte att göra en 

generalisering av hur alla revisionsbyråer upplever och hanterar den höga personalomsättningen 

bland revisorsassistenter. För att kunna generalisera hade en betydligt större undersökning behövts 

än undersökningen i denna studie. 

 

En begräsning i denna studie kan vara att revisorerna påverkats av ljudinspelningen som kan ha 

medfört att revisorerna känt sig begränsade i sitt resonemang under intervjuerna. För det andra kan 

intervjuernas innehåll också påverkats av forskarnas identiteter, informanterna hade kunnat svara 

mer detaljerat och annorlunda om andra personer sällt frågorna. Informanternas skiftande 

kunskaper och engagemang inom ämnet personalomsättning kan medföra en tredje begränsning i 

form av att studiens genomförda intervjuer skiljer sig i egenskap om att vara välbeskrivna och 

detaljerande. Begränsningen följs av att analysarbetet och uppfattningen om hur revisionsbyrån 
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arbetar för att hantera den höga personalomsättningen bland revisorsassistenter kan ha blivit 

missbedömda.  

 

7.4 Studiens bidrag  

7.4.1 Praktiskt bidrag 

Föreliggande studie har bidragit till att beskriva hur ett antal revisionsbyråer i Kristianstad med 

omnejd, beskriver sig hantera den höga personalomsättningen bland revisorsassistenter. Då 

studiens problematisering grundar sig i den nuvarande kännedomen om revisionsbranschens höga 

personalomsättning bland revisorsassistenter kan resultatet med fördel användas för att hjälpa 

revisionsbyråerna att minska antalet revisorsassistenter som lämnar byrån. 

Utifrån studiens resultat kunde vi finna att handlingar som tilldelning av individuell coach, 

utbildning och möjlighet till varierande arbetsuppgifter gjordes för att ge revisorsassistenterna en 

chans att göra karriär. För att motivera assistenterna nämns även arrangemang av 

personalaktiviteter. Ovanstående handlingar skulle kunna utgöra bakgrunden till en handlingsplan 

för varje enskild revisionsbyrå. Genom att varje revisionsbyrå låter sina revisorsassistenter fylla i 

en form av utvärdering, där individen får möjligheten att ge sin egna syn och uppfattning på 

revisionsbyråns agerande kring de aktuella handlingarna, kan revisionsbyråerna utläsa vilka 

handlingar som anses bristfälliga respektive tillräckliga, utifrån de anställda revisorsassistenters 

perspektiv. Med ovanstående utvärdering genomförd är förhoppningarna att revisionsbyrån ska 

kunna minska antalet revisionsassistenter som lämnar byrån. Detta genom att skapa en 

handlingsplan där handlingarna som beskrivs bristfälliga utifrån revisorsassistenterna ska arbetas 

mer med eller i att sättet att arbeta med handlingen förändras till det bättre. 
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7.4.2 Teoretiskt bidrag 

Föreliggande studie har utforskat hur arbetsgivaren i revisionsbranschen, det vill säga 

revisionsbyrån, upplever och hanterar den höga personalomsättningen bland revisorsassistenter. 

Det har enligt vår vetskap tidigare inte gjorts någon sådan studie inom revisionsbranschen. 

Tidigare forskning har istället fokuserat på individen, och anledningarna till varför 

revisorsassistenter väljer att lämna revisionsbranschen. Studien bidrar därmed teoretiskt till 

personalomsättningslitteraturen inom revisionsbranschen, genom att belysa att olika 

revisionsbyråer kan hantera och uppleva branschens personalomsättning på olika sätt.   

 

7.5 Förslag på framtida forskning  

Ett flertal tidigare studier har ägnats åt vilka faktorer som orsakar att revisorsassistenterna väljer 

att lämna yrket (Chi et al. 2013; Gertsson et al. 2017; Law, 2010). Tidigare forskning har alltså 

fokuserat på revisorsassistenten och gjort undersökningar utifrån arbetstagarens, 

revisorsassistentens perspektiv, vilket gjorde att vi ville ta på oss andra glasögon och istället 

undersöka hur arbetsgivaren, revisionsbyråerna, upplever och hanterar den höga 

personalomsättningen bland revisorsassistenter. Utifrån vår studie, tillsammans med tidigare 

forskning om vilka faktorer det är som orsakar den höga personalomsättningen bland 

revisorsassistenter, är ett förslag till fortsatt forskning att genomföra en kvalitativ studie genom att 

undersöka hur väl revisorsassistenternas upplevelse stämmer överens med valmöjligheterna och 

sympatin som revisionsbyråerna uppger sig erbjuda och arbeta med för att påverka 

personalomsättningen bland revisorsassistenter.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Intervjuguide -   

Hur upplever och hanterar revisionsbyråer den höga personalomsättningen bland 

revisorsassistenter? 

 
   

1. Berätta lite kort om dig själv, vilken position har du idag på byrån och hur har  

      du tagit dig till den positionen?   
  

2. Hur länge har du haft den positionen?  
  
3. Hur länge har du arbetet på byrån?  
  

4. Hur länge har du arbetat inom redovisning/revision?  

  
       

       Om vi pratar personalomsättning;   
 

5. Vad betyder ordet personalomsättning för dig?  
  

6. Hur upplever du omfattningen av personalomsättning bland revisorsassistenter på  

    byån?  

   (Känner du till byråns personalomsättningsgrad bland revisorsassistenterna?)  
  
7. Vad ser man för möjligheter till att ta vara på revisorsassistentens kompetenser vid      

     en uppsägning?  
  

8. Hur arbetar ni på byrån med personalomsättning?  

  

 
 Om vi pratar karriär;   
 

9. På vilket sätt ger byrån den anställda (revisorsassistenten) en chans till att göra karriär?  
  
10. Hur arbetar ni med att motivera revisorsassistenterna till att göra karriär?  

  

Om vi pratar motivation;   
 

11. Hur gör ni för att hålla anställda motiverade?   
  
12. Hur arbetar ni för att motivera anställda att stanna kvar på byrån?   



   
 

86 

 

Bilaga 2 - Mejlutskick  

  

Hej!  

  

Vi är två studenter på Högskolan Kristianstad som skriver vårt examensarbete inom redovisning 

och revision under handledning av Nils-Gunnar Rudenstam, universitetsadjunkt i 

företagsekonomi.   

Det har genom flera olika vetenskapliga studier visat sig att det inom revisionsbranschen råder 

hög personalomsättning bland revisorsassistenter. Många studier har tidigare undersökt 

fenomenet utifrån revisorsassistentens perspektiv och kommit fram till möjliga orsaker till den 

höga personalomsättningen. Vi har för vår studie istället valt att studera fenomenet utifrån 

byråernas perspektiv och vårt syfte är undersöka hur revisionsbyråer upplever och hanterar den 

höga personalomsättningen bland revisorsassistenter. Vi vill därför med hjälp av er få en djupare 

förståelse för hur ni ser på det fenomenet.   

 

Vårt önskemål är att kunna boka en tid för ett personligt möte och anordna en intervju för att 

kunna ställa de frågor vi behöver för att fullfölja vår studie.   

Som tack för ert deltagande kommer ni att få möjlighet att ta del av resultatet av studien, vilket vi 

hoppas ska vara intressant för er. Era eventuella svar i studien kommer att anonymiseras. Nedan 

finns förslag på tider för en eventuell intervju som vi hoppas ska kunna passa er. (Vi beräknar 

tidsåtgången för intervjun till ca 30 min.)  

• Tidsförslag 1  

• Tidsförslag 2  

• Tidsförslag 3  

• Tidsförslag 4  

• Tidsförslag 5  

   

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar,   

Caroline Biltmo och Ebba Petersson  

Högskolan Kristianstad  

   

Kontaktinformation:   

ebba.petersson0002@stud.hkr.se  

caroline.bilmo0011@stud.hkr.se  
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Bilaga 3 - Kontaktformulär 

Revisio

nsbyrå 

Kontakt

person 

Infor

mant 

Datu

m 

brevu

tskick 

Datu

m 

brevr

espon

s 

Datu

m 

uppri

ngnin

g 

Accep

terade 

medve

rkan 

Neka

de 

medv

erkan 

Tid 

för 

inte

rvj

u 

Typ 

av 

inter

vju 

Inter

vjuns 

tid 

1 Vd:n - 3 april 4 april - - X - -  

2 Adminis

tration 

Ak. 

Revis

or 

(A) 

22 

mars 

28 

mars 

 X - 15 

apri

l 

Pers

onlig

t 

möte 

28 

minut

er 

3 Adminis

tration 

- 22 

mars 

2 april - - X - -  

4 Ak. 

revisor 

 Ak. 

Revis

or 

(B) 

3 april - 9 april X - 2 

maj 

Via 

telef

on 

18 

minut

er 

5 Ak. 

revisor 

Ak. 

Revis

or 

(C) 

3 april - 9 april X - 29 

apri

l 

Via 

telef

on 

31 

minut

er 

6 Kontorsc

hef 

- 3 april - 9 april - X - -  

7 Adminis

tration 

Ak. 

Revis

or 

26 

april 

28 

april 

- X - 6 

maj 

Pers

onlig

22 

minut

er 
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(D) t 

möte 

7 Ak. 

revisor 

- 22 

mars 

- 3 april - X - -  

8 Adminis

tration 

Ak. 

Revis

or  

(E) 

26 

april 

- 7 maj X - 10 

maj 

Pers

onlig

t 

möte 

38 

minut

er 

9 Adminis

tration 

Ak. 

Revis

or   

(F) 

22 

mars 

26 

mars 

- X - 17 

apri

l 

Pers

onlig

t 

möte 

41 

minut

er 

10 Adminis

tration 

- 3 april - 9 april - X - -  

11 

 

Vd:n - 22 

mars 

- 2 april - X - -  

12 Adminis

trationen 

- 22 

mars 

- 28 

mars 

- X - -  

13 Auktoris

erad 

revisor 

- 26 

april 

30 

april 

- - X - -  

14 Ak. 

revisor 

Ak. 

Revis

or    

(G) 

22 

mars 

2 april - X - 16 

apri

l 

Pers

onlig

t 

möte 

28 

minut

er 
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14 Ak. 

revisor 

Ak. 

Revis

or     

(H) 

22 

mars 

23 

mars 

- X - 2 

maj 

Pers

onlig

t 

möte 

45 

minut

er 

15 Adminis

tration 

Ak. 

Revis

or    

(I) 

17 

april 

- 26 

april 

X - 10 

maj 

Pers

onlig

t 

möte 

35 

minut

er 


