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Sammanfattning  
Under  flera  år  har  revisionsbranschen  visat  en  hög  personalomsättning,  vilket  innebär  förluster  på  grund  
av  rekryteringskostnader  och  den  tillfälliga  minskningen  i  omsättning.  Tidigare  har  forskare  studerat  varför  
revisorer   lämnat   organisationen,   oberoende  huruvida   revisorerna   lämnat   organisationen   för   en  annan  
byrå,  en  annan  bransch  eller  helt  lämnat  arbetslivet.    
  
Syftet  med  studien  är  att  utforska  processen  kring  revisorns  byråbyte,  vilket  inkluderar  både  orsakerna  till  
och  upplevelserna  av  bytet.  Studiens  forskningsfråga  är  därmed  varför  revisorer  byter  byrå  och  hur  de  
upplever  den  processen.  Studien  bidrar  teoretiskt  med  en  djupare  förståelse  kring  varför  revisorer  väljer  
att  genomföra  ett  byråbyte.  Studien  indikerar  hur  ett  byråbyte  kan  påverka  revisorns  socialisering  samt  
dess  professionella   identitet.  Studien  bidrar  även  med  kunskap  om  hur  ett   byråbyte   kan  påverka  och  
påverkas  av  relationen  mellan  revisorn  och  klienten.    
  
Studien  har  två  delar.  Den  första  delen,  som  behandlar  varför  revisorer  byter  byrå,  har  utforskats  främst  
med   hjälp   av   personalomsättningslitteratur   inom   revisionsbranschen,   i   kombination   med  
organisationsteorier.   Studiens   andra   del,   som   syftar   till   att   utforska   revisorernas   känslomässiga  
upplevelse  i  samband  med  byråbytet,  är  delvis  induktiv.  I  denna  del  har  socialiseringsteori,  litteratur  om  
professionell  identitet  och  klientrelationer  fungerat  som  utgångspunkt.  För  att  kunna  utforska  dessa  två  
delar  har  en  kvalitativ  datainsamlingsmetod,  i  form  av  intervjuer,  genomförts.    
  
Slutsatsen  av  denna  studie  är  att  revisorer  verkar  byta  byrå  för  att  de  söker  sig  från  eller  till  vissa  
karaktärsdrag,  alternativt  söker  själva  omväxlingen  som  ett  byråbyte  ger.  Upplevelsen  av  byråbytet  
skiljer  sig  åt  beroende  på  vilken  typ  av  byrå  revisorn  lämnar,  och  vilken  typ  av  byrå  revisorn  kommer  till.  
Byråbytesprocessen  upplevs  olika  och  skiljer  sig  framför  allt  åt  för  de  revisorer  som  rört  sig  mellan  Big  4  
och  Non-Big  4  och  de  som  rört  sig  inom  Big  4  alternativt  Non-Big  4.  
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stöd har varit ovärderligt. Självklart vill vi även tacka informanterna som även under en 

hektisk period varit villiga att ta sig tid att samtala med oss. Bidraget från varenda en av er 

har varit värdefullt och utan er hade denna uppsats inte varit möjlig. Avslutningsvis vill vi 

även tacka de studiekamrater och föreläsare som varit delaktiga i att skapa en miljö på 

Högskolan Kristianstad som lämpar sig för dialog, lärande och utveckling. 
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1.  Inledning  
Detta avsnitt inleds med en bakgrund, där personalomsättning kopplat till 

revisionsbranschen behandlas. Bakgrunden avslutas med en koppling till byråbyte som 

därefter problematiseras. För att senare kunna utveckla en djupare förståelse diskuteras 

även orsakerna till och upplevelserna av byråbytet översiktligt i problematiseringen. 

Därefter lyfts uppsatsens syfte och frågeställning och avslutningsvis presenteras 

dispositionen.  

1.1   Bakgrund  
Enligt 2017 års sysselsättningsrapport från Arbetsförmedlingen råder det en stor efterfrågan 

på revisorer (Arbetsförmedlingen, 2017). Det har även under flera år funnits en hög 

personalomsättning i revisionsbranschen vilket innebär förluster på grund av 

rekryteringskostnader och den tillfälliga minskningen i omsättning (Hall & Smith, 2009; 

Law, 2010; Sellers & Fogarty, 2010). Den hierarkiska, pyramidformade strukturen i 

revisionsföretag med partners i toppen och revisorsassistenter i botten, tillsammans med 

det faktum att revisorsassistenter ofta får en ny titel inom två år, vittnar också om den höga 

personalomsättningen (Carrington, 2014). Tecken på en up or out-modell kan ofta 

återfinnas i stora revisionsbyråer och syftar på förväntningen att de anställda ska vilja 

klättra på karriärstegen eller söka sig ifrån yrket (Carrington, 2014).   

 

Big 41-byråerna beskriver vikten av att rekrytera och behålla personal i sina årsrapporter 

(Deloitte, 2016; EY, 2014; KPMG, 2016; PwC, 2016). I samma beskrivande stycken 

diskuteras också företagskulturen vilket tyder på att företagen ser en koppling mellan 

personalomsättning och vad som i teoretiska sammanhang skulle kallas socialisering. 

Socialisering påverkar hur anställda anpassar sig till en organisation (Fogarty & 

Ravenscroft, 2000) och revisorer förväntas anpassa sig till den kultur och de normer som 

finns i byrån (Grey, 1998). Carrington (2014) menar att revisorer som inte uppfyller 

förväntningarna på att följa rådande kultur och normer ofta självmant söker sig ifrån 

organisationen. Vidare har studier visat att det finns kulturella skillnader mellan Big 4 och 

                                                
1 Revisionsbyråerna PwC, KPMG, EY och Deloitte utgör Big 4 (Carrington, 2014). 
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Non-Big 4 (eg. Dalton et al., 1997; Patten, 1995) samt skillnader i vad som motiverar dess 

revisorer (Chia, 2003). 

 
Revisorer verkar i en tjänstebransch och humankapital är därmed essentiellt för företagen. 

Ett revisionsföretags förmåga att behålla revisorer kan också leda till en stor 

konkurrensfördel på grund av minskade kostnader och minskade kontaktförluster (e.g. Hall 

& Smith, 2009; Law, 2010; Sellers & Fogarty, 2010). Vid revisorers branschbyten talas det 

ofta om post-employment citizenship, vilket innebär att den avgående revisorn fortfarande 

kan vara en tillgång genom att fortsätta marknadsföra företaget (Herda, 2012). På så vis 

kan de också generera klienter förutsatt att en positiv relation mellan den före detta revisorn 

och byrån består (ibid). Om revisorn däremot byter byrå och fortsätter att verka som revisor 

är det dock inte längre till en fördel för organisationen. Istället för att fortsätta marknadsföra 

sin gamla byrå blir revisorn istället en konkurrent som tävlar om klienterna. Eftersom 

revisorer och klienter ofta utvecklar en relation (Patterson & Smith, 2003) finns det också 

en risk att klienten väljer att följa med den byråbytande revisorn vilket innebär att byrån 

även tappar klienter.  

 
I detta arbete kommer processen kring revisorns byråbyte att utforskas, vilket inkluderar 

både orsakerna till och upplevelserna av bytet Personalomsättning i revisionsbranschen är 

väl undersökt i forskningssammanhang (e.g. Chi et al., 2013; Nouri & Parker, 2013) men 

de flesta studier behandlar personalomsättning generellt. Genom att enbart rikta in sig på 

byråbyten och eliminera andra typer av personalomsättning kommer förhoppningsvis ett 

hål i personalomsättningslitteraturen att fyllas.  

1.2   Problematisering  
I denna studie kommer processen kring revisorns byråbyte att utforskas, vilket inkluderar 

både orsakerna till och upplevelserna av bytet. Detta medför att personalomsättning 

inledningsvis kommer att granskas. Det finns många tidigare studier som undersökt 

personalomsättning, men oss veterligen skiljer de inte på olika typer av personalomsättning, 

det vill säga huruvida den anställde lämnat för en annan byrå, en annan bransch eller utträtt 

från hela arbetsmarknaden på grund av till exempel pension eller sjukdom. 
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Tidigare studier indikerar att organisatoriskt engagemang2 påverkar personalomsättning 

(McManus & Subramaniam, 2014; Garcia & Herrbach, 2010; Bamber & Iyer, 2009). 

Organisatoriskt engagemang syftar på hängivenhet, lojalitet och hur väl en anställd 

identifierar sig med den organisation hen arbetar i (Mathieu & Zajac, 1990). En annan 

faktor som påverkar personalomsättning är arbetsglädje3, som är den individuella, 

känslomässiga upplevelsen en person känner för sin arbetsplats (Bamber & Iyer, 2009). Det 

finns många faktorer som påverkar både organisatoriskt engagemang och arbetsglädje. Det 

argumenteras även för ett samband mellan dessa två faktorer. Garcia och Herrbach (2010) 

visar att det organisatoriska engagemanget påverkar arbetsglädjen positivt och Mathieu och 

Zajac (1990) och El-Rajabi (2007) hävdar att arbetsglädje har en positiv korrelation till 

organisatoriskt engagemang.  

 

Flera studier har tidigare från olika perspektiv undersökt personalomsättning i 

revisionsbranschen (e.g. Chi et al., 2013; Nouri & Parker, 2013). De flesta studier 

behandlar dock personalomsättning oberoende av huruvida revisorerna lämnar byrån, 

branschen eller arbetslivet. Genom att avgränsa oss till byråbyten kan just den 

organisatoriska aspekten utforskas. I dessa fall har inte det professionella engagemanget 

brustit eftersom revisorn fortfararande har kvar sin yrkesroll. Det blir därmed möjligt att 

utforska olika revisorers byråpreferenser. Byråpreferenserna kan även bidra till en rikare 

förståelse kring hur kulturen skiljer sig åt mellan byråer. I praktiken kan studiens empiriska 

resultat användas för att hjälpa byråer att rekrytera rätt individer. I förlängningen kan detta 

göra att byråerna kan behålla kompetent personal, då studier visar att intentionerna att byta 

arbete minskar när organisationens värderingar matchar individens (Chatman, 1991). 

Denna studie vill utforska anledningen till varför revisorer byter byrå och hur de upplever 

den processen, därför är det relevant att ta i beaktning vad som kan skilja byråer åt. 

Internationellt sett brukar revisionsbyråer delas in i stora och små, där de fyra största kallas 

för Big 44 och de övriga räknas till Non-Big 4 (Carrington, 2014). I Sverige finns det några 

Non-Big 4-byråer i ungefär samma storlek som Big 4 (Svanström, 2016), men då teoriramen 

främst består av utländska artiklar kommer härefter den internationella uppdelningen och 

                                                
2 Översatt från det engelska begreppet organizational commitment. 
3 Översatt från det engelska begreppet job satisfaction. 
4 PwC, KPMG, EY och Deloitte utgör Big 4 (Carrington, 2014). 
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dess termer att användas. Ytterligare ett argument för denna indelning är att det finns en 

studie som visar att den organisationskultur som finns på Big 55 i USA sprids till de övriga 

byråerna inom samma globala nätverk (Chow et al., 2002). Detta innebär att även om det i 

Sverige finns Non-Big 4-byråer i ungefär samma storleksordning som landets Big 4, kan 

ändå Big 4 särskilja sig då de påverkats av organisationskulturer i deras världsomspännande 

nätverk.  

 
En studie av Chia (2003) visar att Big 5 attraherar personal som värderar expertis högt 

medan små byråer attraherar personal som uppskattar autonomi. Även Herbohn (2005) 

menar att byråkulturen skiljer sig åt beroende på byråstorlek. En stor byrå tenderar att ha 

en mer tävlingsinriktad miljö med hög arbetsbelastning, långa dagar och omfattande 

reseåtaganden (Dalton et al., 1997). En liten firma däremot utmärker sig för att vara mindre 

stressig, ha mer varierande arbetsuppgifter och erbjuder mer flexibilitet (Ardoin, 1986 

refererat i Herbohn, 2005; Gaertner & Ruhe, 1981; Patten, 1995). Detta skulle kunna 

innebära att förflyttningar mellan byråer av olika storlekar beror på att revisorn söker det 

som utmärker en stor eller liten byrå. 

 
Inom revisionsbranschen är socialisering en central process, där organisationen försöker 

knyta an till individen och få denne att dela organisationens normer och värderingar (Louis, 

1980). En lyckad socalisering, där revisorns värderingar är samma som byråns, är värdefull 

av flera olika anledningar, varav en är att intentionerna att lämna byrån minskar (Chatman, 

1991). Frågan är hur socialisering fungerar i det fall en revisor kommer från en annan byrå. 

Tidigare forskning har visat att individer ser och urskiljer värderingar allt tydligare i takt 

med att de upplever och hanterar olika situationer med olika människor (Festinger et al., 

1950 refererad i Chatman, 1991). Förutom att revisorn påverkas av bytet och 

socialiseringen kan även byrån i sig påverkas av att få in en revisor med andra erfarenheter, 

då organisationer skapas och påverkas av de människor som finns i den. En förståelse för 

denna socialiseringsprocess kan användas för att integrera revisorer på ett effektivt vis som 

gynnar både revisorn och byrån. Genom socialisering finns en risk att det organisatoriska 

                                                
5 De stora revisionsbyråerna har förr varit fler men har genom sammanslagningar och splittringar blivit Big 4. Vid tiden 
för Chow et al.’s (2002) studie fanns det alltså fem stora revisionsbyråer som kallades Big 5.  
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engagemanget blir så stort att den professionella identiteten hamnar i skymundan (Warren 

& Alzola, 2009). Tidigare studier har dock argumenterat för att den professionella 

identiteten kan stärkas när revisorer byter byrå (ibid). En stark professionell identitet kan 

göra en revisor mer benägen att stå emot press från byrån och klienten och därmed inte gå 

emot professionens regler (ibid). Förmågan att stå emot press medför att revisionskvaliteten 

kan förbli hög (cf. Warren & Alzola, 2009).  

 
Revisorn kan beskrivas som länken mellan byrån och klienten (Sarapaivanich & Patterson, 

2015) och denna relation har visat sig vara en psykologisk barriär som hindrar klienten från 

att lämna byrån (Patterson & Smith, 2003). Frågan är huruvida klienter följer med revisorn 

då denne byter byrå. Klientens beslut kan i sin tur påverka revisorns upplevelse eftersom 

denne annars blir av med sin klientportfolio och får bygga upp en ny från grunden. Denna 

klientförlust skulle kunna upplevas som negativ. Förlusten skulle dock kunna vara 

yrkesmässigt utvecklande då revisorn får ett helt nytt klientel, vilket i sin tur kan stärka den 

professionella identiteten. 

 

I denna studie kommer processen kring revisorns byråbyte att utforskas, vilket inkluderar 

både orsakerna till och upplevelserna av bytet. Detta kan leda till en djupare teoretisk 

förståelse för tidigare forskning om socialisering, professionell identitet och 

klientrelationer i detta givna sammanhang. Det kan även praktiskt leda till en djupare 

förståelse för hur revisorer upplever Big 4 kontra Non-Big 4 och därmed kunna bidra till en 

bättre bild av revisionsbranschens byråkultur.  

1.3   Syftesformulering  
Studien syftar till att utforska processen kring revisorns byråbyte, vilket inkluderar både 

orsakerna till och upplevelserna av bytet. 

1.4   Frågeställning  
Studiens frågeställning lyder: 

•   Varför byter revisorer byrå och hur upplever de den processen?  
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1.5   Disposition  
Uppsatsen består av sju kapitel där bakgrund, problematisering, syfte, frågeställning och 

disposition presenteras i detta inledande kapitel.  I det andra kapitlet behandlas den 

vetenskapliga metoden som består av forskningsfilosofi, forskningsstrategi, 

teorianvändning och forskningsmetod. Det tredje kapitlet utgör den teoretiska 

referensramen som är uppdelad i två avsnitt. Det första avsnittet diskuterar anledningar till 

ett byråbyte medan det andra avsnittet behandlar själva upplevelsen av byråbytesprocessen. 

I det fjärde kapitlet belyses den empiriska metoden och därmed diskuteras studiens 

litteratursökning, vald datainsamlingsmetod, intervjuguide och operationalisering, 

informationsbearbetning och urval. En diskussion förs hur dessa val påverkar trovärdighet, 

tillförlitlighet och generaliserbarhet och avslutningsvis lyfts etiska beaktanden.  I det femte 

kapitlet presenteras uppsatsens empiriska resultat revisor för revisor. Det sjätte kapitlet 

består av analysen, vars struktur följer den teoretiska referensramen. Ytterligare två 

rubriker har dock tillkommit i slutet av den andra delen som berör upplevelserna av 

byråbytesprocessen. I studiens sjunde och avslutande kapitel presenteras först en 

sammanfattning av studien, följt av dess slutsatser och bidrag. Här diskuteras även vår 

självkritik och studiens begränsningar. Kapitlet avslutas med förslag på framtida forskning. 

2.  Vetenskaplig  metod  
I detta kapitel kommer vald forskningsfilosofi att diskuteras. Därefter diskuteras 

forskningsstrategin, följt av teorianvändningen och slutligen forskningsmetoden. 

2.1   Forskningsfilosofi  
Studien syftar till att utforska processen kring revisorns byråbyte, vilket inkluderar både 

orsakerna till och upplevelserna av bytet. Uppsatsen kommer att genomsyras av en 

kvalitativ ansats, då fokus ligger på att skapa en förståelse kring uppfattningar, känslor och 

upplevelser, vilket hade varit svårt att utläsa kvantitativt. Med bakgrund av detta är 

uppsatsen av hermeneutisk natur, då det är en förståelse för människans handlingsmöjlighet 

och motiv som eftersträvas (Bryman & Bell, 2015). Hermeneutiken är ett 

samhällsvetenskapligt begrepp som behandlar tolkningar kring människors handlande 

(ibid). Gällande ontologin antar uppsatsen en konstruktionistisk position, då individen antas 

ha en aktiv roll i den sociala konstruktionen av den sociala verkligheten (ibid). 
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2.2   Forskningsstrategi  
Studiens syfte kommer att behandlas genom att tillämpa två olika forskningsstrategier. 

Studien kommer att vara explorativ då den syftar till att skapa en förståelse för varför 

revisorn byter byrå och upplevelserna som uppstår i samband med processen. För att 

utforska detta kommer studien att ha en deduktiv ansats med induktiva inslag. En deduktiv 

ansats innebär att tidigare litteratur använts som en utgångspunkt och sedan applicerats på 

empirin (Bryman & Bell, 2015). Kritiken som ofta förts fram mot deduktiv forskning är att 

empirin tolkas med ett synsätt som är påverkats av tidigare forskning. Detta 

tillvägagångssätt kan leda till att någonting förbises. En positiv aspekt med en deduktiv 

ansats är att tidigare kunskap på området tas till vara. Generellt är personalomsättning ett 

väl utforskat ämne. För att ta tillvara på tidigare forskning kommer denna litteratur därmed 

att fungera som utgångspunkt. Oss veterligen är byråbyten ett outforskat fenomen och 

eftersom studiens syfte delvis är att utforska känslomässiga upplevelser kommer studien 

till viss del att ha induktiva inslag. Denna ansats innebär att teorin är resultatet av 

forskningen (Bryman & Bell, 2015). Fördelarna med en induktiv ansats är att den är 

teorineutral och tar fram nya idéer och kunskap från områden som inte nödvändigtvis 

studerats tidigare. En nackdel är dock att den är ett sannolikhetsuttalande, det vill säga att 

den baseras på ett urval av speciella iakttagelser (Deegan & Unerman, 2011). Kvalitativ 

forskning kopplas ofta samman med induktiva forskningsstrategier men det finns ingenting 

som hindrar att kvalitativ forskning även kan ta till vara på och bygga vidare på teori och 

tidigare forskning (Ahrne & Svensson, 2016).  

2.3   Teorianvändning  
För att kunna svara på varför revisorer byter byrå och hur de upplever den processen har 

personalomsättningslitteratur inom revisionsbranschen i kombination med olika typer av 

organisationsteorier använts. En litterär inriktning inom personalomsättningslitteraturen på 

organisatoriskt engagemang, organisations- och byråkultur har valts då studien enbart 

syftar till att titta på byråbyten. Vid ett byråbyte syftar revisorn enbart till att lämna 

organisationen, vilket tyder på att det är kopplingen till organisationen som har brustit, då 

revisorn väljer att stanna kvar i yrket. Ytterligare en litterär utgångspunkt är arbetsglädjen 

eftersom en kunskap kring vad revisorer söker och varför de valt att lämna en byrå, kan 

säga något om den rådande byråkulturen. Personalomsättningslitteraturen har dock 
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behandlat personalomsättning inom revisionsbranschen generellt och litteratur kring just 

byråbyten har inte hittats. Hur byråbytesprocessen upplevs har istället strukturerats med 

hjälp av socialiseringsteori, litteratur som behandlar professionell identitet och 

klientrelationer samt till viss del signalteori. Dessa områden har valts då de möjligtvis 

skulle kunna påverka byråbytesprocessen och därmed hur den upplevs. Vissa källor som 

ligger utanför det företagsekonomiska området kommer dock att användas genomgående i 

studien. Ett exempel på detta är litteratur inom psykologi som kan ge en djupare förståelse 

för vissa begrepp och fenomen.  

2.4   Forskningsmetod  
Studien har en kvalitativ forskningsmetod eftersom syftet är att utforska processen kring 

revisorns byråbyte, vilket inkluderar både orsakerna till och upplevelserna av bytet. Ett 

argument för detta är att en kvalitativ metod ger utrymme för tolkning och förståelse 

(Bryman & Bell, 2015). Denna ansats är att föredra då studien berör känslor och upplevelser 

(Denscombe, 2016). Studien kommer att baseras på ett fåtal intervjuer i syfte att kunna 

erhålla en djupare förståelse. En anledning till detta är att vissa frågeställningar kan 

upplevas känsliga och komplexa. I en sådan situation krävs utrymme för öppna frågor för 

att kunna skapa en förståelse kring informantens upplevelser (Denscombe, 2016).  

3.  Teoretisk  referensram    
I den teoretiska referensramen kommer först anledningar till ett byråbyte att behandlas där 

organisatoriskt engagemang, arbetsglädje, organisationskultur och byråkultur ingår. 

Därefter behandlas byråbytet, där socialisering, professionell identitet och klientrelationer 

lyfts. Dessa perspektiv diskuteras eftersom de skulle kunna påverka upplevelsen av 

byråbytet.  

3.1     Anledningar  till  byråbyte  
I detta avsnitt kommer först organisatoriskt engagemang följt av arbetsglädje att belysas. 

Dessa koncept har i litteratur kopplats till personalomsättning och är därför relevanta för 

denna del. Sedan kommer organisationskultur rent generellt att diskuteras följt av det mer 

avgränsade området byråkultur. Dessa områden kommer diskuteras för att få en teoretisk 
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inblick i vad som skiljer byråer av olika storlek åt och på grund av detta kan attrahera 

personal med olika preferenser.  

3.1.1   Organisatoriskt  engagemang  

Som nämnt i problematiseringen indikerar tidigare studier att organisatoriskt engagemang 

påverkar personalomsättning (McManus & Subramaniam, 2014; Garcia & Herrbach, 2010; 

Bamber & Iyer, 2009). Organisatoriskt engagemang syftar på hängivenhet, lojalitet och hur 

väl en anställd identifierar sig med den organisation hen arbetar i (Mathieu & Zajac, 1990). 

Typiska tecken på organisatoriskt engagemang har också beskrivits som villighet att 

acceptera mål, anstränga sig för organisationens skull samt en stark önskan om att förbli 

delaktig i organisationen (Porter et al., 1974). Att vilja förbli i organisationen är det tecken 

som är mest relevant för denna studie då denna önskan av någon anledning har försvunnit 

eller överskuggats när en revisor väljer att gå över till en annan byrå. 

 

Det finns flera variabler som påverkar det organisatoriska engagemanget. Engagerad 

personal upplever ofta en känslomässig koppling till företagets värderingar (Schwepker, 

2001), vilket visar kopplingen mellan hur det etiska klimatet i organisationen upplevs och 

det organisatoriska engagemanget (Valentine et al., 2002; McManus & Subramaniam, 

2014). Det etiska klimatet i en organisation kan beskrivas som den delade förståelsen över 

vad som är och inte är acceptabelt beteende och hur etiska problem ska hanteras (McManus 

& Subramaniam, 2014). Upplevelsen av det etiska klimatet kan exempelvis förbättras av 

uppförandekoder (Valentine & Barnett, 2002). Det finns också anledning att tro att den 

etiska kontexten kan påverka upplevelsen av arbetsplatsen rent generellt (Valentine et al., 

2002) och att personal föredrar en organisation med ett hänsynsfullt etiskt klimat (Jose & 

Thibodeaux, 1999). 

 

Den anställdes deltagande i beslutsprocesser är också en faktor som kan påverka det 

organisatoriska engagemanget (McManus & Subramaniam, 2014). Detta kan också göra 

att hen upplever organisationen som mer rättvis (DeConinck & Johnson, 2009). Parker och 

Kohlmeyer (2005) har visat att när den organisatoriska rättvisan uppfattas som svag 

minskar det organisatoriska engagemanget vilket i sin tur ökar personalomsättningen. 
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När en mer erfaren kollega erbjuder stöd och vägledning till en mindre erfaren kollega kan 

det öka det organisatoriska engagemanget (Hall & Smith, 2009; Herbohn, 2004; McManus 

& Subramaniam, 2014). Det finns framförallt tre olika typer av stöd som kan 

tillhandahållas, karriärsutveckling, psykosocialt stöd och stöd för att finna sin roll i 

organisationen (Viator, 2001; Herbohn, 2005). I McManus och Subramaniams (2014) 

studie framkommer det att karriärsutveckling kan öka det organisatoriska engagemanget 

medan psykosocialt stöd inte hade någon sådan effekt. Av detta kan det utläsas att viss typ 

av stöd kan påverka det organisatoriska engagemanget.  

 

När organisatoriskt engagemang undersöks brukar även begreppet professionellt 

engagemang6 diskuteras. Det syftar istället på den hängivenhet och lojalitet som en individ 

känner för sin professionella yrkesroll samt hur väl personen identifierar sig med denna roll 

(Aranya et al., 1981a). Som nämnt i problematiseringen är denna studie avgränsad till att 

titta på en viss typ av personalomsättning. Inom det avgränsade området har det 

organisatoriska engagemanget brustit men inte det professionella eftersom revisorerna 

väljer att stanna kvar i branschen. Vissa studier har visat att organisatoriskt och 

professionellt engagemang kan vara negativt för varandra (Kabanoff, 1980) medan andra 

har indikerat att de har ett positivt samband (Wang & Armstrong, 2004). Suddaby et al. 

(2009) hävdar att revisorer på de högsta hierarkiska nivåerna ofta har ett starkare 

engagemang till både organisationen och professionen. En studie av Aranya et al. (1981b) 

visar också att det är mer troligt att konflikter uppkommer mellan organisatoriskt och 

professionellt engagemang bland juniora revisorer. Denna skillnad exemplifierar 

uppfattningen att även vilken hierarkisk nivå revisorn befinner sig på (Suddaby et al., 2009) 

eller, som vissa forskare väljer att se det, hur stor erfarenhet revisorn har (Kalbers & 

Cenker, 2007) kan påverka det organisatoriska engagemanget. Även om resultaten om det 

professionella engagemangets påverkan på organisatoriskt engagemang är något 

motstridiga kan man ändå se en koppling som skulle kunna påverka revisorernas 

organisatoriska engagemang.   

 

                                                
6 Översatt från det engelska begreppet professional commitment. 
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Sammanfattningsvis har detta avsnitt tagit upp hur personalomsättning kan påverkas av 

organisatoriskt engagemang. Detta engagemang kan i sin tur påverkas av hur det etiska 

klimatet upplevs (McManus & Subramaniam, 2014; Valentine et al., 2002), deltagandet i 

beslutsprocesser (McManus & Subramaniam, 2014), hur rättvis organisationen upplevs 

(ibid) och vilket stöd som tillhandahålls (Herbohn, 2004; Viator, 2001). Avslutningsvis 

diskuterades flertalet studier som undersökt professionellt engagemang (Kabanoff, 1980; 

Wang & Armstrong, 2004) där resultaten visar på en komplex relation mellan 

organisatoriskt och professionellt engagemang.    

3.1.2   Arbetsglädje  

En annan nyckelfaktor som påverkar personalomsättning är arbetsglädjen, som är den 

individuella och känslomässiga upplevelsen en individ känner för sin arbetsplats (Bamber 

& Iyer, 2009). Arbetsglädje påverkas i sin tur av flera olika faktorer som exempelvis 

arbetsrelaterad stress (Hasin & Omar, 2007), autonomi (Lengermann, 1971 refererad i 

Bamber & Iyer, 2009), jobbrelationer (e.g. Herbohn, 2004; Gambacorta & Innario, 2013; 

Sloan, 2012) och rollkonflikten som kan uppstå när arbets- och privatliv försöker balanseras 

(e.g. Gregson et al., 1994; Rebele & Michaels, 1990; Senatra, 1980). Revision är 

identifierat som det mest stressiga yrket inom redovisnings- och revisionsprofessionen 

(Hasin & Omar, 2007). Den arbetsrelaterade stressen är en av de främsta anledningarna till 

varför revisorer lämnar sin byrå (ibid). Enligt PwC (2004 refererad i Herda, 2012) är 

stressen en daglig kamp som uppstår från krävande deadlines och ett begränsat privatliv. 

 

Vidare till autonomi, som definieras som den professionellas frihet att ta självständiga 

beslut (Lengermann, 1971 refererad i Bamber & Iyer, 2009), vilket har en stark positiv 

signifikans med arbetsglädje. Autonomi anses vara ett fundamentalt element inom 

revisionsprofessionen och en låg upplevd autonomi leder till en låg arbetsglädje (ibid). 

Jobbrelationer har också visat sig ha en signifikant relation med arbetsglädje (Herbohn, 

2004). Gambacorta, Innario (2013) och Sloan (2012) har visat att dåliga relationer till 

chefer och kollegor sänker individens välmående och därmed arbetsglädjen. En annan 

faktor som påverkar arbetsglädje är revisorns rollkonflikt, det vill säga hur väl det går att 

kombinera arbets- och privatliv (e.g. Gregson et al., 1994; Rebele & Michaels, 1990; 

Senatra, 1980). Att kunna kombinera karriär med familjeliv är något som blir allt viktigare 
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för revisorerna enligt professionens branschtidning FAR (Danielsson, 2013). 

 
Som ovan nämnt är det flera faktorer som påverkar arbetsglädjen och Larkin et al. (1999) 

skriver om att det finns olika åtgärder som överordnade kan vidta för att öka arbetsglädjen 

hos sina anställda. AECC7 rekommenderar professionen att arbeta med mentorskap, 

arbetsförhållanden och arbetsuppgifter, då de anser att dessa har en hög positiv korrelation 

med arbetsglädjen för juniora revisorer (Larkin et al., 1999). Studien som Larkin et al. 

(1999) genomfört finner också detta samband och argumenterar för att revisorns 

arbetsförhållande och arbetsuppgifter ska bidra till en personlig utveckling. Studien visar 

också att det är viktigt att ge den juniora revisorn en position där det finns möjlighet att 

förbättra sin kommunikationsförmåga, sitt kritiska tänkande och sin analytiska förmåga 

(ibid). Dessa möjligheter har visat en signifikant positiv korrelation med arbetsglädjen 

(ibid). 

 
I detta avsnitt har arbetsglädjens korrelation med personalomsättning diskuterats. I 

ovanstående stycken har det framkommit att arbetsglädje kan påverkas av faktorer som 

arbetsrelaterad stress (Herda, 2012), autonomi (Bamber & Iyer, 2009), jobbrelationer 

(Gambacorta & Innario, 2013; Sloan, 2012) och revisorns rollkonflikt. Till sist har 

rekommendationer av AECC lyfts, vilka menar att arbetsglädjen påverkas av hur revisorn 

upplever utvecklingsmöjligheterna på arbetsplatsen (Larkin et al., 1999).   

3.1.3   Organisationskultur  

Organisationskulturen är en organisations unika konfiguration av normer och värderingar 

som formar hur grupper och individer ”gör saker här” (Chow et al., 2002). När 

organisationskulturen passar in på individens preferenser och värderingar visar studier att 

organisatoriskt engagemang och arbetsglädje ökar samtidigt som avsikterna att lämna 

byrån minskar (ibid). För att uppnå denna matchning, där organisationens och individens 

värderingar överensstämmer, använder sig byråerna av socialisering (Siegel & Reinstein, 

2001). Faktorer som påverkar socialiseringsprocessen, exempelvis arbetsuppgifter, 

befordringar och mentorskap, påverkar i sin tur hur organisationskulturen upplevs (Herda, 

                                                
7 The Accounting Education Change Commission 
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2012). Organisationskulturen har visat sig vara relativt homogen över olika avdelningar i 

revisionsbranschen, vilket kan bero på vidareutbildningar inom firman och professionens 

starka socialisering (Chow et al., 2002). På de olika hierarkiska nivåerna har det dock 

påvisats en viss skillnad i kulturen där revisorer med hög rank upplever organisationen mer 

personalinriktad medan mer juniora revisorer ser kulturen som mer arbetsorienterad (ibid).  

Det finns studier som visar att den organisationskultur som finns på Big 58 i USA sprids till 

de övriga byråerna inom samma globala nätverk (ibid).  

 

Till organisationskulturen knyts ofta den organisatoriska rättvisan9, som är en teori som 

beskriver de anställdas uppfattning kring rättvisan inom organisationen (Parker et al., 

2011). Den vanligaste modellen över organisatorisk rättvisa tar upp distributive justice, 

procedural justice och interactional justice (Colquitt, 2001). Studier har visat att 

distributive och procedural justice har en signifikant effekt på avsikterna att lämna byrån 

(George & Wallio, 2017). Distributive justice syftar på den upplevda rättvisan rörande 

bonusar och löneökningar (Parker et al., 2011) medan procedural justice beskriver en 

rättvis process när det kommer till beslutstagande och arbetsfördelning (Herda & Lavelle, 

2012). Det har också visat sig att procedural justice har en mer signifikant korrelation med 

personalomsättning än distributive justice (George & Wallio, 2017). Den organisatoriska 

rättvisan är nära sammankopplat med tone at the top, som är ett begrepp som beskriver 

ledarnas syn på organisatoriska aspekter, vilket sedan genomsyrar hela verksamheten 

(Bamber & Iyer, 2009). Denna faktor påverkar i sin tur den organisatoriska-professionella 

konflikten (Bamber & Iyer, 2009; Shafer et al., 2002) som behandlats i avsnitt 3.1.1. Denna 

konflikt kan uppstå om revisorn inte delar värderingar med ledningen och organisationen i 

övrigt (Shafer et al., 2002). 

 

För att summera detta avsnitt kan en revisors intentioner att lämna byrån påverkas av dess 

organisationskultur, som bland annat påverkas av den organisatoriska rättvisan (Parker et 

al., 2010), där tone at the top och den organisatoriska-professionella konflikten inverkar 

(Bamber & Iyer, 2009; Shafer et al., 2002). Revisorns intentioner att lämna byrån är som 

                                                
8 De stora revisionsbyråerna har förr varit fler men har genom sammanslagningar och splittringar blivit Big 4. Vid tiden 
för Chow et al.’s (2002)studie fanns det alltså fem stora revisionsbyråer som kallades Big 5. 
9 Översatt från det engelska begreppet organizational justice 
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lägst i de fall där byråns och revisorns värderingar och normer stämmer överens (Chow et 

al., 2002). 

3.1.4   Byråkultur  

Empson (2004) har påvisat att kulturen skiljer sig åt mellan stora och små byråer och Chow 

et al. (2002) hävdar att Big 5-byråer har en kulturell homogenitet, vilket inte är fallet för 

Non-Big 4. Detta resonemang överensstämmer med Wang et al:s. (2017) som hävdar att 

den isomorfiska imitationen har en mer signifikant effekt på byråer som tillhör globala 

paraplyorganisationer än lokala byråer. Detta eftersom att man som medlem i en 

paraplyorganisation är mer utsatt för normativ press från professionella nätverk. Forskning 

har dock visat att medelstora byråer närmar sig Big 4:s homogena kultur (Lander et al., 

2013).  

 

I en studie av Chia (2003) undersöktes vad som motiverar juniora revisorer. Han uppger 

det som troligt att byråer av olika storlekar attraherar revisorer som motiveras av olika saker 

(ibid). Schneider (1987) hävdar liknande att organisationer med vissa egenskaper attraherar 

vissa typer av individer. Individen lämnar frivilligt organisationer om de inte har de 

egenskaper som de söker (ibid). Chias (2003) studie visar att revisorer på Big 5 motiveras 

av materiella belöningar, meningsfullt arbete, expertis och säkerhet. Chia (2003) kopplar 

säkerhetsmotivationen till att de stora byråerna uppfattas som finansiellt starkare och därför 

kan betala högre löner och kännas mer stabila för personalen. Att expertis är en viktig 

motivationsfaktor kopplar han till att stora byråer tillhandahåller en mer strukturerad 

utbildning (ibid). Svanström (2016) kommenterar att små byråer har svårt att ordna sådan 

utbildning och att bristen på kunskap inte alltid kan kompenseras med intern expertis. Dessa 

revisorer kan dock välja att delta i FAR:s utbildningar och andra relevanta kurser och 

seminarier (ibid). Behovet av meningsfullt arbete kan uppfyllas av att de stora byråerna har 

stora klienter vilket skulle kunna uppfattas som betydelsefullt (ibid). Non-Big 5:s revisorer 

motiveras istället av inflytande och autonomi (ibid). Det är troligt att små byråer möter 

detta behov då deras revisorer ofta får ta många beslut på flera områden tidigt i karriären 

(ibid).  

 



	   	   Bengtsson & Ingmarsdotter 
	  

15 

 

Andra kulturella särdrag som framkommer i litteratur om Big 4 är att det finns en stor 

konkurrens samt att intern och extern granskning stundtals kan uppfattas som aggressiv 

(Dalton et al., 1997). Det påvisas också en hög arbetsbelatning, vilket visas genom ett högt 

antal arbetade timmar och stora reseåtaganden i arbetet (ibid). Miljön i Non-Big 4 framstår 

som mindre stressfylld och med mer variation i arbetet samt en personlig miljö med 

möjligheter för närmare kontakt med kollegor i högre positioner (Ardoin, 1986 refererad i 

Herbohn, 2004; Gaertner & Ruhe, 1981; Patten, 1995). Att arbetet är flexibelt och att det 

finns en högre anställningstrygghet, det vill säga hur troligt det är att revisorn får behålla 

jobbet, har också lyfts som utmärkande karaktärsdrag (ibid). Anställningstryggheten borde 

dock påverkas av lagarna i respektive land. Carrington (2014) menar att revisorer som inte 

uppfyller förväntningarna på att följa rådande kultur och normer ofta självmant söker sig 

ifrån organisationen de arbetar i. Om det är så att de i samband med utträdet ur 

organisationen direkt eller indirekt uppmanats att lämna skulle detta kunna tolkas som att 

en lägre anställningstrygghet råder. 

 
I tabellen 3.1.4 nedan sorteras karaktärsdrag för Big 4 och Non-Big 4. Dessa karaktärsdrag 

har sammanställts med hjälp av litteraturgranskningen ovan. Utmärkande för Big 4-byråer 

är att de utsätts för mer normativ press från professionella nätverk och kan tillhandahålla 

mer materiella belöningar som högre lön (Chia, 2003). De stora byråerna har också de flesta 

stora klienterna och att arbeta med dessa klienter kan upplevas som meningsfullt arbete. 

Vidare anses expertis vara ett utmärkande drag då de tillhandahåller mer strukturerad 

utbildning för sina anställda i kombination med att det finns mer intern expertis (ibid). Big 

4-byråer kan också upplevas som stabila och säkra på grund av sina finansiella resurser 

(ibid). Det förekommer dock stundtals intensiv intern och extern granskning (Dalton et al., 

1997). Arbetsbelastningen på dessa stora byråer kan vara hög med ett högt antal arbetade 

timmar och stora reseåtaganden (ibid). 

 
Non-Big 4-byråer karaktäriseras istället av att fler anställda på fler nivåer har inflytande 

och kan vara mer autonoma genom att få ta mer beslut tidigare i karriären (Chia, 2003). 

Arbetsmiljön framstår också som mindre stressig, mer varierad och mer personlig. Den 

personliga miljön är också kopplad till att det uppstår närmare relationer till kollegor på 

högre positioner (Ardoin, 1986 refererad i Herbohn, 2004; Gaertner & Ruhe, 1981; Patten, 
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1995). Non-Big 4-byråer erbjuder också mer flexibilitet och större anställningstrygghet 

(Herbohn, 2004).    

Tabell 3.1 Karaktärsdrag för Big 4- och Non-Big 4-byråer 

 

 

 

 

 

 

 
Karaktärsdragen som ovan diskuterats och sorterats skulle kunna påverka varför en revisor 

söker sig till eller från en viss byrå. Efter vår empriska undersökning och analys hoppas vi 

kunna fylla i matrisen 3.1.4 i avsnitt 6.1.4. Den ska då illustrera de faktorer som 

framkommit som får revisorer att söka sig från en Big 4-byrå till en annan Big 4- eller Non-

Big 4-byrå samt från en Non-Big 4-byrå till en annan Non-Big 4- eller Big 4-byrå.           

                                Från    
                 Big 4           Non-Big 4 

                    

Figur 3.1 Matris över förflyttningar mellan Big 4- och Non-Big 4-byråer 

Big 4 

Non-Big 4 

Big	  4
Normativ	  press

Materiella	  belöningar

Meningsfullt	  arbete

Expertis

Finansiell	  säkerhet

Hög	  konkurrens

Mycket	  granskning

Hög	  arbetsbelastning

Stora	  reseåtaganden

Non-‐‑Big	  4
Inflytande	  

Autonomi

Mindre	  stress

Varierande	  arbete

Personlig	  miljö

Nära	  relationer

Flexibilitet

Anställningstrygghet

Till 
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3.2   Byråbyte  
Denna del av teoriramen kommer att behandla byråbytet och upplevelserna av denna 

process. Först diskuteras socialiseringsprocessen och huruvida denna kan se annorlunda ut 

när man byter enbart byrå utan att vara ny i sin yrkesroll.  Härefter diskuteras hur 

socialiseringen kan ses som ett hot mot professionen och hur den professionella identiteten 

förändras vid ett byråbyte. Avsnittet avslutas med en diskussion kring klientrelationer, 

eftersom processen eventuellt kan upplevas olika beroende på om revisorns klienter väljer 

att följa med revisorn eller ej. 

3.2.1   Socialisering  

När en nyanställd kommer in i ett företag sker någon form av socialisering för att integrera 

personen (Valentine et al., 2002). Socialisering påverkar hur anställda anpassar sig till en 

organisation (Fogarty & Ravenscroft, 2000). Revisionsbranschen anses lägga mycket 

resurser på socialisering för att främja en kultur med gemensamma värderingar och mål 

(McManus & Subramaniam, 2014; Chow et al., 2002). Fogarty (2000) menar att en anställd 

som är väl socialiserad är mer trolig att uppvisa organisatoriskt engagemang, kunna handla 

effektivt på egen hand, och är mindre trolig att lämna byrån. Socialiseringen kan ske på 

flera olika sätt, till exempel genom olika former av mentorprogram (Louis et al., 1983) eller 

vidareutbildning på arbetsplatsen (Van Maaren, 1977 refererad i Chatman, 1991). 

 

Socialisering har tidigare undersökts av forskare. Här har dock fokus främst legat på hur 

socialisering går till i tidiga stadier i karriären, på grund av branschens svårigheter att på 

låga hierarkiska nivåer behålla personal. Forskning har visat att mottagligen för 

socialisering är som störst när man är ny på en arbetsplats (Bauer, Morrisson, & Callister, 

1998). Revisorerna i vår studie har, till skillnad från de revisorer som brukar granskas, 

tidigare erfarenheter av en socialiseringsprocess, vilket skulle kunna göra att 

socialiseringen både ser ut och upplevs annorlunda. Socialiseringen skulle kunna ses som 

någonting som sker av organisationen men man bör påminnas om att organisationer består 

av människor (cf. Schneider, 1987), vilket innebär att socialiseringen sker mellan individer. 

Dessa individers egenskaper och erfarenheter kan påverka socialiseringsprocessen och hur 

den upplevs (Festinger et al., 1950 refererad i Chatman, 1991). Tidigare forskning visat att 
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individer ser och urskiljer värderingar allt tydligare i takt med att de upplever och hanterar 

olika situationer med olika människor (ibid).  

 
Sammanfattningsvis kan socialisering leda till flera effekter, exempelvis kan revisorn 

handla mer effektivt på egen hand och blir mindre trolig att lämna byrån (Fogarty, 2000). 

Socialisering kan ske genom till exempel mentorprogram (Louis et al., 1983) och 

vidareutbildning (Van Maaren, 1977 refererad i Chatman, 1991). Revisorerna i denna 

studie har redan varit med om en socialiseringsprocess på sin förra byrå, vilket kan påverka 

socialiseringen och hur denna upplevs (Festinger et al., 1950 refererad i Chatman, 1991). 

3.2.2   Professionell  identitet    

Byråer stärker de anställdas koppling till organisationen genom socialisering (Mathieu & 

Zajac, 1990). Den sociala identiteten som uppstår genom socialisering kan ses som ett hot 

mot revisorns oberoende (Warren & Alzola, 2009). Den etiska utmaning som uppstår där 

revisorn behöver välja mellan byrån och professionen kallas för den organisatoriska-

professionella konflikten (Garcia & Herrbach, 2010). Om revisorn känner en större 

anknytning till byrån, kan det professionella engagemanget minska, vilket hindrar den 

professionella identiteten från att framträda som i sin tur påverkar revisionskvaliteten 

(Warren & Alzola, 2009).  

 
Som nämnt i avsnittet innan riktar sig dock socialisering främst till juniora revisorer och 

frågan är hur mottagligheten för socialisering förändras när man genomgår det flertalet 

gånger. Tidigare studier har argumenterat för att den professionella identiteten kan stärkas 

i samband med ett byråbyte (Warren & Alzola, 2009). Kanske har revisorer bättre 

förutsättningar att bibehålla en objektiv ställning och därmed en starkare professionell 

identitet, då det finns en kunskap om hur rutiner och arbetssätt såg ut på en annan byrå. 

Med det som bakgrund kan kanske ett ifrågasättande av rutiner göras på ett sätt som en 

junior revisor inte kan. Detta resonemang stämmer överens med studier som har visat att 

revisorer med en hög professionell identitet har svårare att känna sig bekväm i en 

revisionsmiljö, där byrån ses som en stor socialiseringsdrivkraft (Garcia & Herrbach, 

2010). Detta resonemang skulle kunna innebära att ett byråbyte medför en starkare 

professionell identitet som i sin tur kan resultera i en bättre revisionskvalitet. 
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Sammanfattningsvis kan den professionella identiteten påverkas negativt av socialisering, 

vilket kan påverka revisionskvaliteten (Warren & Alzola, 2009). Revisorerna i denna studie 

har genomgått två eller flera socialiseringsprocesser. I kombination med att socialisering 

oftast riktas mot juniora revisorer kan revisorernas mottaglighet för socialisering minska. 

Detta kan i sin tur göra att den professionella identiteten påverkas annorlunda jämfört med 

revisorer som aldrig tidigare varit med om en socialiseringsprocess (ibid).    

3.2.3   Klientrelationer  

När revisorn genomför ett byråbyte har klienten möjlighet att antingen stanna kvar på byrån 

eller följa med revisorn. Klientens beslut kommer i sin tur att påverka revisorn. Om en 

revisor får med sig delar av klientportfolion innebär det att hen inte behöver ”börja om på 

noll” utan kan dra nytta av den relation som blev uppbyggd hos den tidigare arbetsgivaren 

(cf. Dambrin & Lambert, 2008). Den senaste tiden har klienten fått allt större fokus, vilket 

medfört att vikten av kommunikation till klienten har belysts (Sarapaivanich & Patterson, 

2015). Det är svårt för klienter att förstå sig på branschen och att kunna bedöma 

revisionskvaliteten eftersom revision är komplext (ibid). Studier har visat att det är 

förmågan att inge förtroende, visa på förståelse och att man tagit sig tid för uppdraget som 

ökar revisionsvärdet för klienten (ibid). Vid varje uppdrag är kommunikationen innan, 

under och efter en kritisk punkt, vilket kan kopplas till signalteorin, som handlar om hur 

informationsasymmetri reduceras mellan två parter (ibid). I det här fallet är parterna 

revisorn och klienten, där revisorn är sändaren och klienten mottagaren (ibid). Sändaren 

väljer om och hur hen kommunicerar, och mottagaren tolkar informationen (ibid). I detta 

avseende kan revisorn beskrivas som länken mellan firman och klienten och revisorns 

kommunikationsförmåga kan därför ses som en konkurrensfördel och ett medel för byrån 

att skapa värde (ibid). Revisorn kan addera ytterligare värde både genom vad som levereras, 

det vill säga den tekniska kvaliteten, men även genom hur det är levererat, vilket har visat 

sig viktigt för den upplevda servicekvaliteten (ibid). Att addera värde är något som skulle 

kunna påverka klientens beslut att följa med en revisor eftersom det värdet kan vara kopplat 

till den specifika revisorn som tillhandahåller det. Revisorernas kommunikationsförmåga 

är därför avgörande (ibid), då relationen mellan revisorn och klienten har visat sig vara en 

psykologisk barriär som hindrar klienten från att byta byrå (Patterson & Smith, 2003).   
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Avslutningsvis är revision komplext vilket gör det svårt för klienten att bedöma kvaliteten 

på utfört arbete (Sarapaivanich & Patterson, 2015). På grund av denna komplexitet blir 

kommunikationen mellan klienten och revisorn avgörande för klientens upplevelse (ibid). 

Den relation som revisorn bygger upp med klienten har visat sig minska risken för att 

klienten lämnar byrån (Patterson & Smith, 2003). Relationen skulle dock också kunna leda 

till att klienten följer med revisorn då denne lämnar byrån.  

4.  Empirisk  metod  
I detta avsnitt kommer den empiriska metoden att belysas. Avsnittet inleds med att förklara 

hur litteraturen tagits fram samt en motivering kring vald litteratur. Därefter följer en 

diskussion kring valet av intervjuer som datainsamlingsmetod, följt av intervjuguide och 

operationalisering. Sedan redogörs det för informationsbearbetning och urval följt av en 

översikt över informanterna. Därefter diskuteras hur vi har gått till väga för att uppnå en 

hög grad av trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet. Slutligen redogör vi för 

etiska beaktanden.   

4.1   Litteratursökning  
Denna studie är huvudsakligen baserad på vetenskapliga artiklar, vilka är inhämtade från 

Google Scholar och Högskolan Kristianstads databas Summon. Sökorden har bland annat 

varit ”audit” och ”account” i kombination med ”organizational commitment”, ”job 

satisfaction”, ”socialization”, “turnover” och ”culture”. Denna kombination har gjorts för 

att främst få fram studier som har undersökt revisionsbranschen. Dessa studier har tagit 

hänsyn till eller upptäckt vad som är specifikt för just den branschen. Sökorden som har 

kombinerats med ”audit” och ”account” är antingen kopplade till personalomsättning eller 

till organisatoriska karaktärsdrag.  En del klassiska artiklar har använts men målet har varit 

att hitta så aktuella artiklar som möjligt. För att bedöma kvaliteten på artiklarna har 

rankingsystemet av Association of Business School använts. Drygt 90 % av alla använda 

artiklar har publicerats i journaler som finns med i detta rankingsystem. Utöver de 

vetenskapliga artiklarna har olika handböcker använts till metoddelarna. 
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4.2   Datainsamlingsmetod  
Den valda datainsamlingsmetoden är intervjuer, eftersom studien ska utforska revisorns 

uppfattningar, känslor och upplevelser rörande ett byråbyte. En nackdel med intervjuer är 

att de är tidskrävande och att det inte alltid är säkert att människor gör det de säger 

(Denscombe, 2016). Fördelen med att få tala med revisorer ute på fältet, för att få tillgång 

till priviligierad information om hur de upplever byråbytet, överväger nackdelarna. En risk 

med intervjuer är intervjuareffekten (ibid). Detta innebär att olika personer delar olika 

mycket information med olika typer av människor, där bland annat intervjuarens kön, 

etnicitet och ålder spelar in (ibid). Det är också lätt att intervjuarens värderingar speglar 

dess frågor och bemötandet av svaren (ibid). För att minimera intervjuareffekten har vi 

turats om att intervjua och vi har tagit hänsyn till eventuella personliga kontakter. 

Intervjuaren har också varit försiktigt med uttalanden under intervjun och försökt vara 

neutral. 

 
Personliga intervjuer har genomförts då ett byråbyte kan upplevas som känsligt. Vid 

känsliga ämnen kan tillförlitligheten minska och det finns risk att informanten svarar det 

hen tror att intervjuaren vill höra alternativ är generad eller inte vågar ge ett rakt och ärligt 

svar (Denscombe, 2016). För att göra intervjun avslappnad har detta beaktats och 

intervjuerna har börjat med enkla och välbekanta frågor för revisorn.  

4.3   Intervjuguide  och  operationalisering  
Intervjuerna har varit semistrukturerade, då öppna frågor har ställts (Denscombe, 2016; 

Alvehus, 2013). Fördelen med detta upplägg är att utveckling under tidens gång har varit 

möjlig, då semistrukturerade intervjuer är flexibla (Bryman & Bell, 2015). Studiens syfte 

är att utforska processen kring revisorns byråbyte och syftar därmed inte till att mäta, utan 

till att få en förståelse. Intervjuguidens struktur kan beskrivas enligt figur 4.3.  
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Figur 4.3 Intervjuguidens struktur 

Här kan ses att intervjuguiden är uppdelad i tre olika områden, där de generella frågorna är 

först ut, följt av anledningarna till byråbytet och till sist processen kring byråbytet (se bilaga 

1 – intervjuguide). I området som rör anledningarna till byråbytet är syftet att utforska 

organisatoriskt engagemang, arbetsglädje, organisations- och byråkultur. I det tredje 

området, rörande byråbytesprocessen, ställs frågor i syfte att få en bild av hur 

socialiseringen påverkats av byråbytet, hur den professionella identiteten förändrats samt 

huruvida revisorn behållit eller arbetat upp ett nytt klientel efter byråbytet.  

 

Intervjun börjar med några generella frågor för att ge oss den bakgrundsinformation vi 

eftersträvar och få igång en konversation, vilket Alvehus (2013) menar går lättare om 

intervjun inleds med mer allmänna frågor.  

 

Generella frågor 

1.   Är det okej att vi spelar in intervjun? 
2.   Vilken befattning har du i företaget? 
3.   Hur länge har du arbetat som revisor? 
4.   Hur länge har du arbetat på denna byrå? 
5.   Vilken/vilka byrå/-er har du tidigare arbetat på? 

 
Därefter övergår intervjun till det andra området som berör anledningarna till byråbytet. 

Detta område utforskas som ett steg i att skapa en förståelse för byråbytesprocessen. Här 

inleds området med fyra övergripande frågor där tanken är att informanten talar öppet och 

fritt. Tidigare forskning har visat att byråer av olika storlekar attraherar revisorer som 

motiveras av olika saker (Chia, 2003). Genom att fråga informanten om hens trivsel och 

Generella	  frågor

Anledningar	  till	  byråbytet
•Organisatorisk	  engagemang
•Arbetsglädje
•Organisationskultur
•Byråkultur

Processen	  kring	  byråbytet
•Socialisering
•Professionell	  identitet
•Klientrelationer
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vad hen motiveras av hoppas vi kunna utläsa något om byråkulturen och hur denna skiljer 

sig mellan Big 4 och Non-Big 4. Området kompletteras med att fråga om informanten hade 

några förväntningar eller sökte något speciellt när hen bytte byrå, vilket också bör indikera 

något om skillnaderna i Big 4 och Non-Big 4:s karaktärsdrag.  

Anledningar till byråbyte 

6.   Vad är det viktigaste för att du ska trivas på ditt arbete? 
7.   Vad motiveras du av? 
8.   Hur upplever du skillnaden på byråerna du arbetat på? 

a)   Något som var bättre förut? 
b)   Något som är bättre nu? 

9.   Hade du några förväntningar när du bytte byrå? Sökte du något speciellt? 

 

Området som rör anledningarna till byråbytet är sedan uppdelat i tre olika teman, där vi 

låtit informanten öppet beskriva olika aspekter för både den dåvarande och den nuvarande 

byrån. Genom att fråga informanten om hur det ser ut i dagsläget får vi en helhetsbild över 

processen, det vill säga en uppfattning om varför informanten valde att lämna den förra 

byrån men även hur hen upplever aspekterna idag. Det första temat syftade till att utforska 

organisatoriskt engagemang. Här bad vi informanten att beskriva hur målsättningarna 

skiljer sig åt, då tidigare forskning har visat att ett typiskt tecken på organisatoriskt 

engagemang är villighet att acceptera mål (Porter et al., 1974). Vidare till nästa tema, 

arbetsglädje, där tidigare forskning har visat att arbetsuppgifter (Hasin & Omar, 2007), 

arbetsbelastning (Herda, 2012) och balans mellan arbets- och privatliv (e.g. Gregson et al., 

1994; Rebele & Michaels, 1990; Senatra, 1980) kan påverka medarbetarnas arbetsglädje. 

Det tredje och sista temat rör den upplevda kulturen och hur relationen till kollegor och 

chefer har förändrats. Frågan rörande relationer till kollegor ställs för att utläsa om det finns 

några byråspecifika skillnader mellan Big 4 och Non-Big 4. Tidigare forskning har 

nämligen indikerat att Big 4-byråer är mer tävlingsinriktade (Chia, 2003) medan Non-Big 

4-byråer tenderar att ha en mer personlig miljö (Ardoin, 1986 refererad i Herbohn, 2004; 

Gaertner & Ruhe, 1981; Patten, 1995). För att utforska tone at the top har vi valt att fråga 

om relationen till cheferna, då begreppet innebär att ledningens syn genomsyrar 

organisationen (ibid). Frågan ställs eftersom tidigare forskning har visat att tone at the top 

påverkar den upplevda organisatoriska rättvisan och därmed organisationskulturen 

(Bamber & Iyer, 2009).  
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10.   Kan du berätta lite om målsättningarna på din förra byrå? 
Kan du berätta lite om målsättningarna nu? 
 

11.   Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter innan? 
Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter nu? 

12.   Hur skulle du beskriva arbetsbelastningen innan? 
Hur skulle du beskriva arbetsbelastningen nu? 

13.   Hur skulle du beskriva balansen mellan arbets- och privatliv innan? 
Hur skulle du beskriva balansen mellan arbets- och privatliv nu? 
 

14.   Kan du berätta lite om kulturen på din gamla arbetsplats? 
Kan du berätta lite om kulturen nu?  

15.   Hur skulle du beskriva relationen till kollegor innan? 
Hur skulle du beskriva relationen till kollegor nu? 

16.   Hur skulle du beskriva relationen till chefer innan? 
Hur skulle du beskriva relationen till chefer nu? 

 

Vidare till intervjuns tredje område som berör byråbytet. Här är tanken att utforska 

upplevelserna kring ett byråbyte. Genom tidigare erfarenheter och logiska resonemang 

valde vi att fråga hur uppsägningen togs emot och hur detta kändes för informanten. Detta 

eftersom att byråspecifika skillnader ska kunna urskiljas. Tidigare forskning har visat att 

byråer använder sig av socialisering för att integrera nyanställda (Valentine et al., 2002). 

För att kunna utläsa huruvida revisorn socialiserats in i dess nuvarande byrå frågar vi hur 

den första tiden på byrån upplevdes. Louis et al. (1983) menar att socalisering kan ske 

genom mentorprogram och vi har därför diskuterat om revisorn blivit tilldelad en mentor 

vid byråbytet. För att få en djupare förståelse för hur konsekvenserna upplevts av revisorn 

i samband med byråbytet har denne ombetts lyfta positiva såväl som negativa 

konsekvenser.  

 
Byråbyte 

17.   Hur gick det till när du fick detta jobbet? 
18.   Hur togs det emot när du berättade att du skulle sluta? 

a)   Vilka var de praktiska konsekvenserna? 
b)   Hur kändes det för dig? 

19.   Hur upplevde du den första tiden på denna byrå?  
20.   Fick du någon mentor när du kom hit? Formell eller informell? 
21.   Ser du några positiva konsekvenser av byråbytet? 
22.   Ser du några negativa konsekvenser av byråbytet? 

 

Intervjun avslutas genom att fråga om det fanns möjlighet att maila kompletterande frågor. 

Fördelen med semistrukturerade intervjuer är just att dessa är flexibla och kan utvecklas 

under studiens gång. Om någon ytterligare fråga dyker upp finns därmed en möjlighet att 

få ett skriftligt svar på denna.  
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4.4   Informationsbearbetning  
Samtliga intervjuer har spelats in. Dessa har sedan transkriberats i sin helhet för att 

underförstådda innebörder ska bli lättare att utläsa (Denscombe, 2016). Transkriberingarna 

har skett av den som höll i intervjun, då det kan vara svårt att ta till sig information när man 

är fokuserad på att leda samtalet. Genom att ljudinspelning och transkribering finns till 

hands torde objektiviteten öka då anteckningarna inte selektivt har behövts väljas ut. 

Transkriberingarna har därefter kodats efter meningsbärande enheter och därefter har dessa 

kategoriserats. Slutligen har kategorierna delats in i olika teman. Innehållsanalysen för 

revisor D gjordes enskilt av oss båda för att sedan jämföras. Båda analyserna stämde väl 

överens men på ett fåtal punkter skilde sig kategoriseringen åt. Genom diskussion 

beslutades hur dessa fall skulle bedömas i fortsättningen. Även om en det finns en 

genomgående struktur bakom intervjuguiden är det mycket som är kopplat till vartannat. 

Det har därför lett till att svaren på frågorna har använts till andra delar än vad som 

ursprungligen var syftet. De resterande intervjuerna har analyserats på varsitt håll, där man 

analyserat de intervjuer som den andre har transkriberat. Detta tillvägagångssätt gjorde att 

vi blev familjära med allt material och kunde därför ifrågasätta den andres innehållsanalys. 

4.5   Urval  
Populationen består av aktiva revisorer som tidigare har arbetat på en annan byrå. Studiens 

urval kommer inte att ta hänsyn till olika hierarkiska nivåer inom revisionsbranschen 

eftersom det skulle försvåra sökandet av informanter. Ett bekvämlighetsurval, vilket 

innebär att stickprovet består av de som finns till hands (Denscombe, 2016), kommer att 

tillämpas på grund av begränsade tidsresurser. Tre av revisorerna har blivit informanter 

genom personliga kontakter, vilka har kontaktats via mail eller telefon. Utöver detta har ett 

snöbollsurval tillämpats (Bryman & Bell, 2015), då vi ringt till byråer i omnejden. På detta 

vis har sedan kontaktuppgifter till medarbetare som uppfyller kriterierna tilldelats oss. Vid 

ett tillfälle skickades ett informationsbrev (se bilaga 2 – informationsbrev) runt till 

medarbetarna på en byrå, så att intresserade kunde ta kontakt med oss. Till de informanter 

som önskat mer information om studien har informationsbrevet skickats ut.  

 
Målet med antalet informanter var att uppnå empirisk mättnad, där det fanns informanter 

som gått från Big 4 till Non-Big 4 och från Non-Big 4 till Big 4 men även mellan Big 4-
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byråer och mellan Non-Big 4-byråer. Under studiens gång fick vi möjlighet att intervjua 

sex stycken revisorer.  

4.5.1   Informanter  

Under fyra dagar har sex stycken intervjuer genomförts. Intervjuerna har sammanlagt tagit 

drygt fyra timmar. Fem av intervjuerna skedde på informanternas respektive byrå och en 

genomfördes över Skype. Samtliga är bandinspelade. Följande intervjuer har genomförts: 

Informant A intervjuades under 33 minuter, 2017-04-24. Bandinspelad. 

Informant B intervjuades under 43 minuter, 2017-04-25. Bandinspelad. 

Informant C intervjuades under 43 minuter, 2017-04-25. Bandinspelad. 

Informant D intervjuades under 40 minuter, 2017-04-26. Bandinspelad. 

Informant E intervjuades under 53 minuter, 2017-04-26. Bandinspelad. Över Skype. 

Informant F intervjuades under 38 minuter, 2017-04-27. Bandinspelad.  

 

I tabell 4.5 nedan kan utläsas att det både är arbetstagare och arbetsgivare som deltagit i 

studien.  

 
Tabell 4.5 Översiktlig beskrivning av intervjuade revisorer 
 

	  	   Revisor	  A	   Revisor	  B10	   Revisor	  C	   Revisor	  D	   Revisor	  E	   Revisor	  F	  
	  	   Arbetstagare	   Arbetsgivare	   Arbetsgivare	   Arbetstagare	   Arbetstagare	   Arbetstagare	  

Erfarenhet	   10	  år	   32	  år	   27	  år	   8	  år	   6	  år	   6	  år	  

Tidigare	  byrå	   Big	  4	   Non-‐Big	  4	   Big	  4	   Big	  4	   Big	  4	   Non-‐Big	  4	  
Nuvarande	  byrå	   Big	  4	   Non-‐Big	  4	   Non-‐Big	  4	   Non-‐Big	  4	   Big	  4	   Big	  4	  

 

Tabellen visar att det finns en stor spridning när det kommer till revisorernas erfarenhet. 

Därefter åskådliggörs informanternas tidigare och nuvarande byråer. Alla informanter 

benämns som revisorer oavsett avlagt auktorisationsprov eller ej. 

                                                
10 Revisor B har sammanlagt genomfört tre stycken byråbyten. Samtliga har varit mellan Non-Big 4-byråer. 
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4.6   Trovärdighet,  tillförlitlighet  och  generaliserbarhet  
Enligt Silverman (2013) är trovärdighet avgörande i såväl kvalitativ som kvantitativ 

forskning eftersom trovärdighet genererar en hög grad av kvalitet i forskningen. Med 

trovärdighet menas att studien verkligen undersöker det den syftar till (Denscombe, 2016). 

Trovärdighet är viktigt att beakta vid upprättande av intervjuguide eftersom denna ligger 

till grund för insamlandet av data som i sin tur utgör analysunderlaget. Som nämnt tidigare 

finns det en risk att informanterna inte gör det de säger (Denscombe, 2016) men målet med 

designen på intervjuguiden har varit att informanten ska våga öppna sig. För att öka 

studiens trovärdighet har frågorna formulerats med tidigare forskning som utgångspunkt. 

Utöver den litterära utgångspunkten har intervjuguiden granskats av studiekamrater vid ett 

oppositionstillfälle innan intervjuerna ägde rum. Oppositionstillfället gav oss inblick i hur 

en extern part tolkar frågorna, vilket försäkrade oss om att frågorna var tydliga och gav svar 

på det vi eftersträvade. 

 
Tillförlitligheten, som innebär att studien hade kommit fram till samma resultat om en 

annan forskare upprepat arbetet, är också viktigt för forskningskvaliteten (Alvehus, 2013).  

Som tidigare diskuterats är intervjuareffekten en nackdel med vald forskningsmetod, vilket 

påverkar tillförlitligheten då insamlad data i viss mån påverkas av individerna som deltar 

(Denscombe, 2016). Påverkan av deltagande individer gör ofta en kvalitativ studie mer 

subjektiv än en kvantitativ studie. Subjektiviteten kan vara nödvändig för en kvalitativ 

studie då det handlar om att tolka upplevelser. Det faktum att en del av revisorerna blivit 

informanter via personliga kontakter kan ha förstärkt studiens subjektivitet. Vid de 

intervjuer där en av oss känt informanten sedan tidigare, har forskaren utan någon 

anknytning till revisorn agerat som intervjuare. Denna fördelning har gjorts för att 

intervjuareffekten ska bli så liten som möjligt. För att öka objektiviteten vid tolkningen har 

revisorerna benämnts som A, B, C, D, E och F under resultat- och analysarbetet. 

Benämningarna har använts för att distansera våra personliga känslor och uppfattningar. 

Dessutom har innehållsanalyserna till största del upprättats separat. Det separata 

upprättandet har sedan gjort att vi har kunnat kritisera den andres innehållsanalys. Genom 

detta tillvägagångssätt har vi därmed bemött och minimerat subjektiviteten kring såväl 

intervjuareffekten som tolkningsbiten. 
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Generaliserbarhet, det vill säga hur pass applicerbart studiens resultat är på andra områden, 

påverkar forskningskvaliteten (Denscombe, 2016). Graden av generaliserbarhet bygger vid 

en kvalitativ studie på kvaliteten i de teoretiska slutsatserna, där en hög generaliserbarhet 

innebär en högre kvalitet (ibid). En hög generaliserbarhet kännetecknas ofta av att ett stort 

antal informanter, men då datainsamlingsmetoden består av kvalitativa intervjuer kommer 

istället en teoretisk generalisering försöka uppnås. Syftet med studien är med andra ord att 

bidra ytterligare till teorin.  

4.7   Etiska  beaktanden  
Vetenskapsrådet (2002) uttrycker fyra allmänna etiska huvudkrav för forskning: 

informations-, samtyckes-, konfidentialitet- och nyttjandekrav. Informationskravet innebär 

att informanterna ska informeras om att ett deltagande är frivilligt och att de även får 

avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet handlar om att informanten måste samtycka innan 

studien genomförs. Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ska behandlas 

konfidentiellt och nyttjandekravet innebär att insamlad data enbart får användas i 

forskningssyfte.  

 
Informations- och samtyckeskravet har bemötts genom att vi meddelat informanterna om 

att det är byråbyten som undersökts samt att vi i våra mejl till revisorer uttryckligen säger 

att det är en förfrågan om intervju. Därmed ställs inga krav på revisorerna att deltaga. 

Eftersom kontakt med informanterna tas på detta vis bedöms det som samtycke då de bokar 

tid för intervju. De enda personuppgifterna vi kommer ha kännedom om är namn och någon 

form av kontaktuppgift. Dessa uppgifter kommer behandlas konfidentiellt vilket innebär 

att endast vi kommer att ha tillgång till denna information. Materialet kommer enbart att 

användas i forskningssyfte vilket uppfyller nyttjandekravet. 

 
En risk med att vara öppna med studiens syfte är att informanterna inte är helt ärliga med 

sina svar, vilket kan ge missvisande resultat (Denscombe, 2016). I denna studie är 

urvalskriterierna så specifika att vi uppfattar det som meningslöst att inte vara helt öppna 

med syftet.  
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5.  Resultat  
I detta avsnitt presenteras resultatet av studiens sex intervjuer. Resultatet kommer att 

presenteras revisor för revisor. Avsnitten börjar med allmän information om aktuell revisor. 

Därefter presenteras vad revisorn motiveras av och vad som är viktigast för hens trivsel, 

följt av hur revisorn upplevde relationen till kollegor och chefer, arbetsbelastning och hur 

hen kunde balansera arbets- och privatliv på sin tidigare byrå. Sedan beskrivs upplevelsen 

av själva uppsägningen, hur den första tiden på den nya byrån upplevdes samt hur revisorn 

ser på byråbytet idag.  

5.1   Revisor  A  
Revisor A har arbetat i revisionsbranschen i tio år. De senaste sex åren har han arbetat på 

en Big 4-byrå och innan dess jobbade han på en annan Big 4-byrå. Han är auktoriserad 

revisor och certifierad kommunal revisor. Båda dessa titlar fick han på sin nuvarande byrå 

och var alltså junior revisor vid byråbytet. 

 

Revisor A motiveras av att sätta upp mål och jobba mot dem. En utmanande och 

utvecklande miljö samt duktiga kollegor och ledare är viktigt för hans trivsel. Han berättar 

att delägandet på hans förra byrå var koncentrerat till storstäder som Stockholm, Göteborg 

och Malmö. Relationerna till cheferna upplevde han som ”bra” men kommenterar: 

Att man väljer ju dem starkaste revisorerna till chefer. […] det är ju steg i karriären. Och då 

kan det bli så att vissa chefer är ju bra, vissa revisorer är ju duktiga chefer men vissa av de 

bästa revisorerna kanske inte skulle vara chefer överhuvudtaget de kanske ska vara revisorer. 

Revisor A uppger att han hade en bra relation till sina kollegor på båda byråerna. Han 

upplevde stödjande och hjälpsamma kollegor snarare än tävlingsinriktade. Han upplever 

kulturen hos den nuvarande arbetsgivaren som mer avslappnad och spekulerar i att den 

skillnaden kommer från att den förra byrån var mer influerad av juristbranschen än konsult- 

och redovisningsbranschen. Högsäsongen upplevde revisorn som mer ”toppad” på sin förra 

byrå. Han tror att det beror på att klientelet skiljer sig åt mellan byråerna. Han säger att han 

aldrig har haft så mycket övertid som på den gamla byrån men kopplar detta självmant till 

hierarkiska nivåer.  
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Revisorn bestämde sig för att byta byrå i samband med en flytt. Hans gamla byrå hade ett 

kontor på den nya orten men kontoret var mindre än på den förra orten. Att den nya byrån 

hade ett stort kontor på orten var en stark faktor till att han valde att söka jobb på just där 

eftersom han ville ”växla upp i karriären”. När han berättade att han skulle sluta blev de 

chockade men inte arga. Han arbetade kvar tiden ut och stannade till och med kvar ett par 

dagar extra för att kunna avsluta ett stort uppdrag. Den första tiden på den nya byrån 

beskrev han som ”tråkig”, eftersom han kom in mitt i högsäsong då det inte finns särskilt 

mycket personal på plats. Denna uttråkning gjorde att han såg sig runt efter interna projekt 

som han snabbt gav sig in i. Han uppger att det hjälpte honom att skapa ett värdefullt 

nätverk och bredda sin kompetens. Under dessa uppdrag upptäckte han också området som 

senare blev lite av hans nisch, kommunala bolag.  

 

De positiva konsekvenserna av byråbytet är att revisor A har fått en bredare kompetens 

samt att han uppskattar sin nuvarande byrå mer eftersom han har något att jämföra med. 

Det enda som han upplevde som negativt var att han på kort sikt ”tappade” ett år i karriären 

men han tror att han på lång sikt har tagit igen detta. I dagsläget har revisor A en gruppchefs-

roll med personalansvar, vilket innebär att han har växlat upp i karriären som var en av 

anledningarna till byråbytet. Revisorn lyfter att byråerna på många sätt är lika genom att de 

har starka varumärken, stora kunder och mycket expertis. Men när det gäller målsättningar 

har den nuvarande byrån något mer fokus på mjuka värden och personal. Han tycker också 

att det finns ännu mer expertis på det nuvarande kontoret, vilket kommer sig av att det är 

ett stort kontor som därför lockar duktig personal även från andra delar av landet. Han säger 

att det också finns ett bättre organisatoriskt stöd för chefer samt att den nuvarande byrån 

ligger mer i framkant när det gäller digitalisering. Delägandet är också mer utspritt över 

landet vilket gör att han upplever sig som ”närmare makten”.  

5.2   Revisor  B  
Revisor B började i branschen för 32 år sedan. Han var då på byrå A, som klassades som 

Non-Big 4. Han var på byrå A i ett år innan han bytte till byrå B, som var en annan Non-

Big 4-byrå. På byrå B arbetade han i tolv år och under denna tid blev han godkänd revisor. 

Han lämnade till slut byrå B för att starta eget bolag. Detta bolag var delägare i ett 

kommanditbolag, som vi kallar byrå C. Därmed ingick hans revisionsbolag i en större byrå, 
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men klassas som Non-Big 4. Tre år senare lämnade han den organisationen och startade 

byrå D.  

 
Revisor B motiveras av att utveckla och har redan från starten tänkt att han ville starta eget. 

För att han ska trivas behöver han en ”bra” och utvecklande arbetsmiljö samt lyfter 

flexibilitet som en påverkande faktor. Arbetsuppgifterna har skiljt sig åt mellan byråerna. 

På byrå A arbetade han mer mot kund, alltså med bokslut och revision. När han gick från 

byrå B till byrå C kommenterade han att ”själva revisionen är inte någon skillnad utan det 

är ju mer ledningsarbetet.” När det gäller skillnaden mellan att vara anställd och ägare säger 

han att: 

Jag har ju lite mindre eget klientarbete […] som chef då va… Det är massa andra grejer […] 

i den egna administrationen och så vidare. […] Alltså man jobbar ju på helger och så vidare 

men det gjorde jag rätt mycket innan också så att… Så jag kan inte säga att det skiljer sig 

jättemycket. Det var kanske mindre ansvar som anställd. 

Högsäsongerna upplever revisor B som lika ”tuffa” på byråerna men att han blivit ”härdad” 

med tiden. Revisor B upplever att en av fördelarna med att vara anställd och därmed ha en 

chef är att du ”inte sitter med hela ansvaret själv alltid”. 

 

Revisor B lämnade byrå B eftersom han inte ville ”jobba på samma ställe hela [sitt] liv”. 

Han kände en revisor som skulle bli delägare på byrå C, så ”vi träffades och då tyckte jag 

att då kan väl jag med vara med på det”. När revisor B berättade att han skulle lämna byrå 

B var det ”lite kylig stämning ett tag”. Han jobbade dock kvar en månad och upplevde att 

det ”lättade lite mot slutet”. Vid detta byte följde en del kunder med till byrå C. Han 

kommenterar att ”där jobbade jag så länge så att där hade jag själv tagit in en del kunder. 

Och jag och chefen gick igenom det tillsammans. […] Det blev några… men det mesta var 

vi helt överens om.” När revisor B sedan lämnade byrå C var det framförallt för att den 

föregående byrån hindrade honom från att etablera sig i ett nytt distrikt, som han ville arbeta 

i. Att lämna den byrån beskrev han som ”inga konstigheter”, eftersom att de hade egna 

bolag och därmed ”ägde liksom sina egna kunder”. 

 

Revisor B säger att hans byråbyten har lett till att han hamnat i den situationen han velat, 

det vill säga att han driver en egen byrå och att han har tagit med sig det han tycker är det 
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”bästa” från alla byråerna. Han upplever att det enda negativa med byråbyten är att själva 

processen i stunden varit lite påfrestande men att han inte skulle vilja ”fortsätta vara på 

samma byrå som [han] började på en gång i tiden. Det är klart att man kan ju utveckla sig 

inom ett företag mycket men man hade fått se mycket mindre”. I dagsläget är revisor B:s 

byrå delaktig i ett nätverk med andra svenska byråer och han upplever att han har stöd 

därifrån. Han upplever också att han ”kan komma och gå som [han] vill”, då han inte har 

några direkta tider.  

5.3   Revisor  C  
Revisor C är auktoriserad och har arbetat som revisor i sammanlagt 27 år. Han gick från att 

vara partner på en Big 4-byrå till att starta en egen Non-Big 4-byrå, för knappt tre år sedan, 

där han är ensam ägare.  

 

Revisor C motiveras av att utvecklas och att känna att han kommer framåt. Det viktigaste 

för hans trivsel är arbetsuppgifterna och att han har trevliga arbetskamrater och kunder. På 

sin förra byrå upplevde revisor C krav från flera olika håll inom organisationen och han 

kände därav stress och press. Han upplevde sin förra byrå som byråkratisk, där ”det gjordes 

en del saker som var onödiga och […] inte anpassade till jobbet” så ”kunden fick liksom 

[…] ingen nytta av det”. Relationen till kollegorna var bra men en tendens av revirtänk 

mellan de olika avdelningarna på byrån fanns. Balansen mellan arbets- och privatliv på 

hans förra byrå var svår, då han hela tiden kände dåligt samvete. Revisor C beskriver det 

som att ”är man har varit hemma med barnen, ah jag skulle kunnat jobba mer. Sen när man 

har varit på jobbet, ah nej jag måste hem till barnen. Så har man hela tiden haft de här 

slitningarna”. Den förra byrån tenderade enligt revisor C att bli allt mer centraliserad och 

han beskriver en ”chef-på-chef-på-chef-organisation”. Revisor C beskriver vidare att ”ofta 

[…] sa den chefen att chefens chef hade sagt så, så […] man kunde inte göra någonting åt 

det. Man kunde föra fram någonting men det blev kanske ingen diskussion”. I takt med att 

organisationen blev mer centraliserad kände revisor C sig mer obekväm med systemen, då 

han ansåg att systemen allt mindre matchade klienterna i trakten.  

 
När revisor C sa upp sig blev en del förvånade och bekymrade medan de allra flesta hade 

förstått vad som var på gång. Han fick arbeta kvar under uppsägningstiden och fick även 
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tillåtelse att leta lokal under tiden men fick inte berätta något för kollegor och klienter. 

Revisor C beskriver processen som ”dubbelbottnad”, då byråbytet dels var en befrielse men 

att det var påfrestande att inte kunna dela med sig av vad som pågick. Den första tiden på 

den nya byrån upplevde revisor C som en härlig tid präglad av ”entreprenörskänsla”.  

 

De positiva konsekvenserna som revisor C lyfter av byråbytet är en mer trivsam arbetsmiljö 

samtidigt som han upplever att kvaliteten och servicen gentemot kunden är bättre. Ett bevis 

på den höga kvaliteten är att byrån fått ”toppbetyg på allting och […] hade inga 

förbättringsmöjligheter” i FAR:s kvalitetskontroll. En negativ konsekvens som diskuteras 

är att en liten byrå är mer känslig, exempelvis om någon på företaget skulle bli sjuk eller 

om byrån skulle hamna i en rättsprocess. Revisor C hade blivit ombedd att skriva på en 

konkurrensklausul men vägrade ”och då fick man ju en liten tagg i sidan men de kunde ju 

inte göra någonting […] [han] var ju redan revisor och delägare”. I och med detta ”blev det 

[…] inget bekymmer […] då de var medvetna om det uppåt”. Revisor C beskriver vidare 

att ”[han] kunde ju inte […] säga till kunderna att nu är ni mina utan det är ju dem som 

valde, vi väljer C. Så de valde [honom]”.  

 
I dagsläget känner sig revisor C mindre stressad trots att arbetsbelastningen är högre. Några 

av de främsta anledningarna till varför han valde att söka sig ifrån sin förra byrå var att han 

sökte frihet, en större flexibilitet och mer tid för klienten. Hans förväntningar på frihet och 

flexibilitet har uppfyllts då han nu själv kan välja vilka system och rutiner han vill använda 

sig av. Trots att han nu är ensam ägare lägger han mindre tid på administration och känner 

därmed att han har mer tid för sina klienter. 

5.4   Revisor  D  
Revisor D har arbetat i branschen i åtta år, varav fyra år på den nuvarande byrån. Hon har 

bytt från en Big 4-byrå till en Non-Big 4-byrå. 

 
Revisor D motiveras av utmaningar och ”lite tidspress, fast inte för mycket”. Det viktigaste 

för att hon ska trivas är kollegorna och att ”man hjälper varandra och man stöttar varandra”. 
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Hon beskriver sina arbetsuppgifter på den förra byrån som ”spretiga” eftersom att hon 

jobbade med många typer av organisationer. Hon säger också att: 

[…] det var mycket fokus på annat också inte bara att man ska ta hand om sin kund och göra 

bra revision utan det blev väldigt mycket marknadsföring, säljfokus och så. Och det är ju 

klart att det ingår i jobbet men man är ju inte anställd för att göra en sådan sak. Och när man 

då blir tvingad att göra det utan att man själv vill det eller att det står i ens tjänstebeskrivning. 

Så det blir det ju lite fel. 

Arbetsbelastningen beskriver revisor D som hög med mycket arbetade övertidstimmar 

under högsäsongen. Hon säger att: 

Om du vet då att du ska ut till en kund och du sitter där till klockan 8 på kvällen och så kanske 

du är hemma klockan 9 för du har en timmes resväg hem. […] Sen ska du upp igen och 

kanske vara hos kund halv 8. […] Du gör inget annat. Så sådana perioder kunde det ju vara i 

flera veckor då. 

 

Revisor D beskriver kulturen på den förra byrån som tävlingsinriktad och minns det som 

att ”åh, har ni suttit nu och jobbat kväll? Oj, nej men då får väl jag också sitta en kväll då, 

[…] vilket trissar upp de här nivåerna”. Relationerna till kollegorna upplevde hon som bra 

och att det var mycket fester men att det var lite grupperingar. Att ”de som jobbat lite fler 

år, de höll lite ihop och sen dem nya höll lite ihop, så det var lite mer grupper”. Relationerna 

med cheferna för övrigt beskriver hon enligt följande: 

[…] chefer och sen chefer under chefen och så kommer en till och sen så kommer jag. […] 

Då behöver man inte prata med sina chefer på samma sätt för då pratar du ju kanske med din 

närmsta chef om det är någonting och annars så är det när man har utvecklingssamtal i stort 

sätt.  

Utifrån citatet tolkar vi det som att revisor D upplever sin förra byrå som hierarkisk och 

miljön som opersonlig. 

 

Revisor D skickade jobbansökan för att ”testa marknaden”. Hon säger att ”i och med att 

jag gick till en annan byrå så fick jag ju egentligen packa ihop mina saker och gå” när hon 

berättade att hon skulle sluta. Hon beskrev situationen som ”konstig” men var beredd på 

att det förmodligen var så det skulle gå till eftersom ”ganska många” hade lämnat precis 

innan henne. Hon upplevde den jobbigaste biten med processen innan hon hade berättat 
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eftersom ”det känns ju som att man går runt och ljuger”. Känslan när revisor D kom till 

den nya byrån upplevde hon var ”typ som hemma”. Det svåraste tyckte hon var att lära sig 

det nya systemet, vilket hon upplevde som ”halvbra”. Mentorn hon blev tilldelad hjälpte 

henne med systemet och med praktiska bitar i början. Deras relation är numera som 

kollegor. 

 
Att byta byrå tycker revisor D har varit personlighetsmässigt utvecklande eftersom hon 

”vågat testa något annat”. Hon upplever också att hon har ”lite mer idéer kring saker” och 

kan säga att ”så gjorde vi där och det funkar jättebra”. Det negativa med byråbytet tyckte 

hon var att det systemmässigt blev det ett steg tillbaka från hennes tidigare byrå men att 

”idag är [den nuvarande byrån] ju på samma plats som de andra”. 

 

I dagsläget tycker revisor D att målsättningarna är liknande vad hon hade innan men att 

hon får ”styra det mer själv” och kommenterar att: 

[…] man kan lite mer säga vad man själv vill göra också och man kan lämna över på ett annat 

sätt till någon annan. Det är lite annat samarbete här. Man konkurrerar inte riktigt lika mycket, 

[…] pressen kändes mindre här. Att du väljer mer din egen väg här. […] Du utvecklas i din 

egen takt och […] man jobbar ju för att det ska vara en bra nivå för alla så att ingen ska sitta 

med 400 övertidstimmar utan det ska vara plus minus noll. Man ska helst sitta med lite mer tid 

över för man vet att vissa saker tar längre tid. Så att det är välplanerat så sätt. 

Hon har också upplevt att det är ”lättare att bli bra på någonting” eftersom att hennes 

nuvarande byrå arbetar med färre typer av organisationer. Hon upplever också att hon är 

närmare sina chefer och att de ”håller öppen kommunikation här på ett annat sätt”.  

5.5   Revisor  E  
Revisor E är auktoriserad och har arbetat i branschen i drygt sex år. Både hans föregående 

och nuvarande byrå tillhör Big 4. Byråbytet skedde strax efter att hans auktorisationstitel 

blev gick igenom. 

 
Revisor E motiveras av att hjälpa kunden och för att han ska trivas är det viktigt med ett 

omväxlande arbete som har ett syfte. Med ett syfte menar revisor E att ”känna att man 

bidrar med någonting” och ”både att man kan hjälpa kollegorna eller kunderna”. På sin 
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förra byrå upplevde han arbetsbelastningen som hög med två högsäsonger, vilket gjorde att 

det inte fanns så stort utrymme för privatliv. Relationen till sina kollegor beskriver revisor 

E som bra och att kulturen till vis del upplevdes lite tävlingsinriktad, då alla arbetar mot 

samma mål. Cheferna på hans förra byrå anser revisor E vara ”helt okej” men att han inte 

hade speciellt mycket kontakt med dessa, då det ej satt några chefer på kontoret.  

 
Revisor E sökte arbetet själv och när han meddelade sin uppsägning möttes han av blandade 

reaktioner, då ”en del var förvånade, en del glada, en del upprörda”. Då uppsägningen ägde 

rum under högsäsongen kunde byrån ej släppa revisor E och han fick därför arbeta kvar i 

tre månader. Efter uppsägningen gick revisor E ”ner lite på sparlåga […] man blir ju lite 

mer apatisk så att säga”. Vidare beskriver revisor E att han ville göra rätt för kunden men 

att ”man blir ju inte lika driven som man hade varit om man skulle stannat kvar”. Den första 

tiden på den nya byrån upplevde revisor E som ”jäkligt kul” men krävande rent 

energimässigt då man ”kommer in som helt ny till en helt ny […] klientstruktur”. Revisor 

E nämner också att han trodde att det skulle vara en lång process att profilera om sig ”men 

att det var snarare lättare att pinka in sig” på den nya byrån.  

 
En positiv konsekvens med byråbytet säger revisor E är att han har fått: 

en ganska bra nyansering av revisionen så att säga, inte bara hur man gjorde på [den förra 

byrån] utan hur gör man och resonerar man på [den nuvarande byrån] och lite bra tips 

och tricks man tar med sig och kompletterar med sin nuvarande verktygslåda. 

Vidare beskriver revisor E att han på kort sikt tappade ett halvår i karriären men att han på 

lång sikt har tagit igen detta genom att vara energisk på marknaden. Revisor E hade ingen 

konkurrensklausul och han beskriver det som att det inte hade spelat någon roll i vilket fall 

då han ”inte […] hade nått klientbärare ännu”.  

 
Anledningen till att revisor E valde att byta byrå var för att utvecklas personligen och för 

att prova någonting nytt. Han upplever att skillnaden mellan byråerna är få, men en 

reflektion är att arbetsbelastningen är mer jämnt fördelad under året nu och att balansen 

mellan arbets- och privatliv nu är ”mer flytande”. Med flytande menar revisor E att arbets- 

och privatlivet: 
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mixas […] på något sätt, […] för mycket av mitt jobb som auktoriserad är ändå att vara ute 

och marknadsföra både mig själv och byrån. Då går man ju på mycket nätverksträffar, mycket 

luncher, mycket middagar, mycket aktiviteter och sådana saker. 

Denna skillnad spekulerar han själv i kan bero på att han fått sin auktorisation och klättrat 

på karriärstegen. Kulturen anser han är densamma mellan de båda byråerna. Han beskriver 

den som ”bra” och till viss del tävlingsinriktad, då alla ”arbetar mot samma mål”.  

5.6   Revisor  F  
Vår sista informant, revisor F, har arbetat i branschen i sex år. Han har bytt från en Non-

Big 4-byrå, där han även till viss del arbetade med redovisning. Idag arbetar han, sedan 

drygt ett år tillbaka, enbart med revision på en Big 4-byrå. Under hösten 2017 kommer 

revisor F att skriva auktorisationsprovet.  

 

Det som motiverar revisor F är att hela tiden lära sig någonting nytt. Det viktigaste för hans 

trivsel är att känna uppskattning från chefer. Revisor F beskriver: 

Om […] man har suttit och jobbat mycket om [uppdragsansvarige] kommer då och säger 

’Fan, jävla bra jobbat den här veckan alltså! Du har gjort det riktigt bra!’ […] Det tycker jag 

nog betyder rätt mycket ändå. Det finns ju tillfällen man jobbar jättemycket och inte får höra 

någonting och […] det är lite tråkigt tycker jag. 

På sin förra byrå upplevde revisor F att ”man gör […] hela kedjan mer själv” och belyser 

att ”man var mer beroende av […] ett nätverk, där man kunde kontakta någon”. 

Arbetsbelastningen var säsongsbetonad men på det stora hela var arbetsbelastningen lägre 

på den förra byrån i jämförelse med hur det ser ut nu. Stämningen med kollegorna beskriver 

revisor F som ”familjär”. Den förra byrån upplevde revisor F som mindre hierarkisk med 

korta beslutsvägar, där han stod närmare chefen. 

 

Revisor F sökte arbetet själv och när han sa upp sig upplevde han att chefen ”blev […] lite 

ledsen” och att kollegorna tyckte att det var tråkigt. I dagsläget har revisor F en bra relation 

till sin förra chef och de umgås fortfarande. Den första tiden på den nya byrån upplevde 

revisor F som ”ganska lugn”. Han kände sig välkomnad och kom snabbt in i gänget. Han 

kan dock urskilja att kulturen kollegorna emellan är mer tävlingsinriktad på hans nuvarande 

byrå men att detta motiverar honom att arbeta ”den där extra timmen om dagen”. Å andra 
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sidan kan revisor F uppleva att det följer en viss press med denna kultur, då ”de flesta jobbar 

ju så att det är ju ingen som går tidigt”. Han lyfter en artikel från FAR som visar att över 

90 % av de verksamma i branschen arbetar övertid. Revisor F betonar att branschens 

omfattande övertidsarbete ”inte är så bra” och att ”det måste nog förändras”. 

 

En positiv konsekvens av byråbytet beskriver revisor F är att det är ”nyttigt att se olika 

ställen”. Ytterligare en positiv konsekvens är att han ser det som en bra erfarenhet att ha 

arbetat på en liten byrå tidigare, då ”många små byråer ligger väldigt långt fram i 

utvecklingen”. En negativ konsekvens som revisor F belyser är:  

Det funkar ju såhär i branschen att man jobbar ju oftast med samma kunder. Man bygger ju 

liksom relationen där och […] tanken är kanske någon gång i tiden att […] få ta över denna 

kunden. Hade man då varit med och byggt liksom sitt nätverk på […] gamla byrån i 5–6 år 

och sen […] får man ju börja om. 

Revisor F hade ingen konkurrensklausul på sin förra byrå. En klient valde att följa med 

revisor F och han ”kunde nog tagit med någon till, men [han] kände inte att [han] ville det”. 

 
Anledningen till att revisor F bytte byrå var att han ville arbeta med större kunder. Han 

kände att ”man körde [...] fast […] på det förra stället”. I dagsläget känner revisor F att han 

har större möjligheter och att det finns en ”närhet till specialister på ett helt annat sätt”.  En 

skillnad som revisor F belyser är att arbetsuppgifterna är mer fördelade på olika nivåer nu 

gentemot hur det var på hans förra byrå. Han beskriver skillnaden såhär: 

Vi har ju lite olika nivåer […] så då försöker man ju ha någon fördelning där. De nyanställda 

försöker ju göra de mer enklare bitarna i början. Sen ju högre upp man kommer så kanske 

jag tar några frågor där, och sen nästa steg tar några frågor där, och sen den som skriver under 

tar det sista. 

Det uppsatta målet för revisor F idag är att klara auktorisationsprovet i höst, vilket han tror 

hade blivit något år senare om han stannat kvar på sin förra byrå. Att han kan skriva provet 

redan i år beror främst på att han nu ”gått över fulltid på revisionen”. För att förbereda sig 

inför detta försöker revisor F att arbeta med så många olika sorters klienter som möjligt. 

Han belyser att det är lättare att uppnå denna mångfald av klienter på sin nuvarande byrå, 

eftersom mindre byråer tenderar att arbeta med samma typer av organisationer.  
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6.  Analys  
I detta kapitel presenteras först en analys av intervjuerna med fokus på anledningarna till 

byråbyten. I avsnittet efter kommer en analys som behandlar upplevelserna av byråbyten. I 

andra delen kommer också kopplingar mellan dessa två avsnitt att lyftas och analyseras.   

6.1   Anledningar  till  byråbyte  
Detta avsnitt är uppbyggt på samma vis som avsnitt 3.1 i den teoretiska referensramen. 

Först analyseras organisatoriskt engagemang, därefter arbetsglädje, följt av 

organisationskultur då dessa har kopplingar till personalomsättning. Slutligen analyseras 

byråkulturen för att ge en inblick i vad som skiljer Big 4- och Non-Big 4-byråer åt samt vad 

som drivit revisorer från eller till dessa. I denna avslutande del finns återkopplingar till de 

tre första delarna för att se hur områdena upplevs av revisorerna beroende på vilka typer av 

byråer de arbetat i. 

6.1.1   Organisatoriskt  engagemang  

Tidigare forskning har visat att organisatoriskt engagemang påverkar personalomsättning 

(McManus & Subramaniam, 2014; Garcia & Herrbach, 2010; Bamber & Iyer, 2009). 

Typiska tecken på organisatoriskt engagemang har beskrivits som villighet att acceptera 

mål, anstränga sig för organisationens skull samt en stark önskan om att förbli delaktig i 

organisationen (Porter et al., 1974). Resultatet har visat att revisor A och B, som har 

förflyttat sig mellan två stycken Big 4-byråer, tycker att målsättningarna på både den 

dåvarande och nuvarande byrån i grund och botten är likadana. Revisor A menar dock att 

det är ännu mer fokus på mjuka bitar, innovation och utveckling på hans nuvarande byrå. 

Vi tolkar det som att revisor A upplever målsättningarna på ett mer positivt sätt medan 

revisor D delvis tycker att bredden på målsättningarna leder till ett splittrat fokus. Hon 

berättar att hennes förra byrå, tillhörande Big 4, hade ”höga målsättningar med fokus på 

annat än revision”. Detta breda fokus var en stor anledning till varför hon valde att byta till 

en Non-Big 4-byrå. Tidigare kände hon sig tvungen att göra saker utanför hennes 

tjänstebeskrivning, fastän hon inte ville, då ”det blev väldigt mycket marknadsföring, 

säljfokus och så”. Detta tolkar vi som att det organisatoriska engagemanget har brustit, då 

villighet att acceptera mål är ett tecken på ett starkt organisatoriskt engagemang (Porter et 

al., 1974). Revisor B som gjort flera byten mellan Non-Big 4-byråer har upplevt 
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målsättningarna som otydliga. Frågan är dock om målsättningarna var otydliga eller det 

faktum att han inte ville ”jobba på samma ställe hela [sitt] liv” överskuggades och gjorde 

att han inte ansträngde sig för organisationen. Detta eftersom en vilja att lämna 

organisationen tyder på ett lågt organisatoriskt engagemang (cf. Porter et al., 1974). 

 

Den anställdes deltagande i beslutsprocesser kan påverka huruvida individen upplever 

organisationen som rättvis (DeConinck & Johnson, 2009), där en låg upplevd 

organisatorisk rättvisa minskar det organisatoriska engagemanget (Parker & Kohlmeyer, 

2005). Revisor A, C, D och E, som alla har bytt från Big 4-byråer har beskrivit ett lågt 

inflytande i organisationens beslutsprocesser. Revisor A beskriver en centraliserad 

organisation, där han satt långt ifrån makten. Denna centralisering lyfter även revisor C, 

som säger att det kom ”riktlinjer om allt möjligt uppifrån”. Även det faktum att revisor C 

beskriver att ”chefens chef hade sagt så, så […] man kunde inte göra någonting åt det”, 

tyder på ett lågt inflytande i organisationen. Revisor D upplevde att hon var tvungen att 

göra de tilldelade arbetsuppgifterna för att man annars kunde ses som en ”sämre människa”. 

Detta uttalande kan tolkas som att hon kände en normativ press. I detta fall verkar revisor 

D inte ha känt sig bekväm med den förra byråns värderingar, vilket kan ha minskat hennes 

organisatoriska engagemang (cf. Chow et al., 2002). Revisor E:s upplevelser av en bestämd 

och gemensam upplärningstrappa, som alla nyanställda ska följa, kan tolkas som att 

arbetsuppgifter tilldelats och att inflytandet därmed även här varit lågt. Revisor B beskriver 

att han på byrå B upplevde att ”chefen bestämde” och att byrå C hindrade honom från att 

arbeta i den ort han ville.  I övrigt verkar han dock ha haft ett stort inflytande i byrå C och 

vi tolkar det därmed som att han har haft inflytande som till viss del har varit begränsat. 

Revisor F sticker ut och beskriver att han fick möjlighet att blanda revision och redovisning 

på sin förra byrå, då han tycker det är ”rätt roligt”. Att revisor F har haft möjlighet att 

påverka sina arbetsuppgifter själv tolkar vi som att han har haft inflytande. Gemensamt för 

de två sistnämnda revisorerna är att de bytt från Non-Big 4-byråer som karaktäriseras av ett 

inflytande redan tidigt i karriären (Chia, 2003).  

 

Tidigare forskning har visat att när en mer erfaren kollega erbjuder stöd och vägledning till 

en mindre erfaren kollega kan det organisatoriska engagemanget öka (Hall & Smith, 2009; 

Herbohn, 2004; McManus & Subramaniam, 2014). Revisor A och C sa att de hade mycket 
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stöd av specialister på de förra byråerna som båda var Big 4-byråer. Revisor A sa att han 

uppskattar detta stöd. Vi tolkar det som att han förutsatte att det fanns lika mycket stöd hos 

den nuvarande arbetsgivaren eftersom att båda byråerna klassas som Big 4. När revisor A 

började på den nya byrån upplevde han dock att cheferna till och med hade mer stöd från 

HR-avdelningen. Med tanke på att revisor A idag sitter i en chefsposition skulle det kunna 

gör att han personligen känner sig mer stöttad, vilket skulle kunna öka det organisatoriska 

engagemanget (cf. Hall & Smith, 2009; Herbohn, 2004; McManus & Subramaniam, 2014). 

Revisor D sa att hon på sin förra byrå, vilken tillhörde Big 4, hade coacher som skulle hjälpa 

henne med sin utveckling. Om coachernas gav karriärsutvecklingsstöd så är revisor D:s fall 

motstridigt med tidigare forskning som visat att detta stöd ska öka det organisatoriska 

engagemanget (McManus & Subramaniam, 2014). En förklaring till denna motstridighet 

skulle kunna finnas i revisor C:s uppfattning om att anställda alltid förväntades sträva mot 

nästa steg på karriärstegen hos hans förra arbetsgivare: 

Och det fanns en medarbetare som ehhmm.. [var] väldigt duktiga yrkesmässigt och mot 

kunder och allting men efter några år liksom nöjde sig med den här rollen man hade, hur kan 

man säga, som till exempel revisorsassistent. Men då tyckte man ju uppåt i organisationen 

att sådär nu har du jobbat här i sex-åtta år nu. Då frågar de ”hur tänker du nu va?” och om de 

då säger till organisationen ”nej men jag trivs här, jag har det bra här”. Då liksom passade 

man inte riktigt. 

Detta citat vittnar om en kulturell press från byrån om att ta sig uppåt. Om denna press 

visar sig under till exempel utvecklingssamtal skulle det kunna leda till att 

karriärsutvecklingsstödet istället upplevs negativt, och därmed minskar det organisatoriska 

engagemanget. 

 
Sammanfattningsvis kännetecknas organisatoriskt engagemang av en vilja att stanna kvar 

i organisationen (Porter et al., 1974). Eftersom revisorerna har lämnat en byrå har det 

organisatoriska engagemanget på något vis brustit. Som diskuterats ovan har vi sett 

indikationer på att hur målsättningar, inflytande och stöd från byrån uppfattas av de 

anställda, kan påverka det organisatoriska engagemanget. Det finns även andra aspekter 

som kan påverka att det organisatoriska engagemanget sjunkit, vilket tas upp under 6.1.2, 

samt faktorer som gjort att engagemanget överskuggats, vilket diskuteras i resterande del 

av kapitel 6. Att revisorerna i denna studie har valt att stanna kvar inom branschen kan 
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kopplas till deras professionella engagemang (Aranya et al., 1981a). Hur byråbytet 

påverkat deras professionella identitet diskuteras därför i avsnitt 6.6.2.       

6.1.2   Arbetsglädje  

Hasin och Omar (2007) lyfter den arbetsrelaterade stressen som den främsta orsaken till 

varför revisorer lämnar sina byråer. Revisor A, C, D och E beskriver alla en hög 

arbetsbelastning med mycket övertid. Revisor B säger att det periodvis är tufft, vilket 

stämmer överens med revisor F:s upplevelse som är en periodvis hög arbetsbelastning. 

Gemensamt för alla informanter är dock att ingen har belyst stressen som den främsta 

anledningen till att de har valt att lämna sin förra byrå. Revisorerna i denna studie har 

lämnat byrån men inte branschen, vilket skulle kunna indikera att en viss nivå av stress 

accepteras som normal i hela branschen. De revisorer som upplever stress som den främsta 

drivkraften ifrån en byrå väljer kanske därför att lämna branschen och ingår därför inte i 

vårt urval av informanter.  

 

Revisor C beskriver att han var ”bunden att gå på vissa utbildningar och arbeta med vissa 

leverantörer” på sin förra byrå. Han kände sig tvingad att ha rutiner och system han inte 

kände sig bekväm med. Han delar också med sig av att det var just avsaknad av frihet och 

förmågan att själv kunna styra sina egna rutiner och system som var den främsta 

anledningen till varför han valde att byta byrå. Detta kan kopplas till autonomi, då det kan 

tolkas som att revisor C inte upplevde en professionell frihet. Han beskriver: 

en massa krav på sig uppifrån och från sidan och nedifrån och såhär va. Och det kan vara rätt 

så betungande och stressigt och gör att man inte är så väldigt förberedd ibland mot kunder. 

[…] det var många gånger jag kom in till kunder och inte riktigt visste vad det handlade om 

och fick liksom bläddra i pärmen lite snabbt och försöka att orientera sig [...] och det blev 

inte alltid så lyckat 

Detta citat visar också på en låg självbestämmanderätt. Revisor F däremot verkar ha haft 

en hög grad av autonomi på sin förra byrå, då han utfört ”hela kedjan själv”. Som tidigare 

nämnts fick han också möjlighet att arbeta med redovisning parallellt med revision, vilket 

han också var intresserad av. Att autonomi är ett fundamentalt element inom revision och 

att arbetsglädjen sjunker, när autonomin är låg (Lengermann, 1971 refererad i Bamber & 

Iyer, 2009), verkar gå hand i hand med empirin. I revisor C:s fall när autonomin har varit 
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låg, verkar arbetsglädjen ha sjunkit, vilket kan ha bidragit till hans byråbyte (cf. 

Lengermann, 1971 refererad i Bamber & Iyer, 2009).   

 

Flera av informanterna har lyft arbetsmiljön och relationen till kollegorna som det 

viktigaste för deras trivsel. Gemensamt för alla informanter är att de var nöjda med 

jobbrelationerna på sin förra byrå. En del informanter har beskrivit en tävlingsinriktad 

kultur. Revisor E beskriver denna tävlan som hälsosam och nyttig men att det ”handlar om 

att tävla mot kollegan” för att ”få bra utvärdering från sina chefer”. Revisor D upplevde sin 

relation till sina kollegor som ”jättebra” och tidigare under intervjun berättade hon att:  

Det blev ju lite såhär bara att ’Åh, har ni suttit nu och jobbat kväll? Oj, nej men då får väl jag 

också sitta en kväll då.’ Alltså det blev mer såhär att du känner tvång på det. […] Även fast 

du kanske inte har lika mycket som dem just nu att göra så känns det ju fel att du går hem. 

Av detta kan tolkas att hon kände sig pressad att stanna kvar. Med andra ord kan en 

tävlingsinriktad natur upplevas olika. Av en del, som i revisor E:s fall, kanske det inte alls 

påverkar hans jobbrelationer medan det för andra kan upplevas pressande. I revisor D:s fall 

kan byråns tävlingsinriktning ha sänkt individens välmående, vilket därmed också kan ha 

sänkt hennes arbetsglädje (cf. Gambacorta & Innario, 2013; Sloan, 2012).  

 

Hur revisorerna upplevde rollkonflikten, som är balansen mellan arbets- och privatliv (e.g. 

Gregson et al., 1994; Rebele & Michaels, 1990; Senatra, 1980), var en fråga som ställdes 

under intervjun. Här svarade samtliga informanter att rollkonflikten var påtaglig utom 

revisor B, som uttryckte att detta ”aldrig varit något problem”. Revisor C och D upplevde 

rollkonflikten som svår där revisor C beskrev det som att ”när man har varit hemma med 

barnen, ah jag skulle kunnat jobba mer. Sen när man har varit på jobbet, ah nej jag måste 

hem till barnen. Så har man hela tiden haft de här slitningarna”. Revisor D upplevde det 

som att hon inte gjorde annat än att arbeta. Revisor A och E har, som tidigare nämnt, 

beskrivit rollkonflikten som påtaglig men revisor A säger att ”det beror på klientelet” och 

revisor E säger att ”det är ju så strukturen ser ut”. Detta tolkar vi som att revisor A och E 

inte skyller rollkonflikten på byrån utan snarare accepterar situationen. En reflektion här är 

att revisor B, A och E stannat inom samma byråtyp, det vill säga inte bytt mellan Big 4 och 
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Non-Big 4. Kanske kan det vara så att det inte blivit någon skillnad och att de därför inte 

reflekterar över balansen. Revisor C och D, som i dagsläget upplever att det är lättare att 

balansera nu, kan istället se det ur ett annat perspektiv, då deras situation har förändrats.  

 

Tidigare forskning har visat att det är viktigt att ge den juniora revisorn en position där det 

finns möjlighet att förbättra sin kommunikationsförmåga, sitt kritiska tänkande och sin 

analytiska förmåga då dessa möjligheter har en signifikant positiv korrelation med 

arbetsglädjen (Larkin et al., 1999). Revisor D lyfter att hennes förra byrå hade ”extremt bra 

utbildning” och att hon lärde sig ”supermycket”. Revisor D:s upplevelse tyder på att 

utbildningen gett henne en stark utveckling, vilket därmed kan ha höjt hennes arbetsglädje. 

Revisor A däremot sökte sig vidare då han eftersträvade fler möjligheter för att kunna 

utvecklas ännu mer. Revisor A beskrev även tidigare under intervjun att det viktigaste för 

hans trivsel är just en utvecklande miljö samt att det finns ”människor som utmanar”. 

Kanske var det just här det brast, att människorna inte utmanade. Senare under intervjun 

delar han nämligen med sig om att det inte var ”så bra chefer” på hans förra organisation. 

Han trodde att det delvis berodde på att cheferna ”hade ett sämre stöd” än på hans 

nuvarande byrå. På den förra byrån var tanken att ”man skulle sköta det mer lokalt” medan 

cheferna på hans nuvarande kontor får stöttning av HR-avdelningen på en närliggande ort. 

Bristerna hos cheferna på hans förra byrå kan ha lett till att revisor A inte kände att han 

verkade i en tillräckligt utvecklande och utmanande miljö, vilket kan bidragit till en lägre 

arbetsglädje (cf. Larkin et al., 1999).  

 
Sammanfattningsvis har ingen av informanterna belyst stress som den främsta anledningen 

till att de valt att lämna sin förra byrå. Att det förhåller sig på detta vis kan vara kopplat till 

att de stannat kvar i branschen. De finns skilda upplevelser av autonomi och graden 

autonomi kan påverka arbetsglädjen (Lengermann, 1971 refererad i Bamber & Iyer, 2009). 

Alla revisorer har varit nöjda med jobbrelationerna på sin förra byrå och vissa har beskrivit 

en tävlingsinriktad kultur. För vissa revisorer kan denna kultur påverka jobbrelationerna 

samt individens välmående, vilket i sin tur kan påverka arbetsglädjen (cf. Gambacorta & 

Innario, 2013; Sloan, 2012). Fem av revisorerna upplevde en rollkonflikt mellan arbets- 

och privatliv vilket också kan påverka arbetsglädjen (e.g. Gregson et al., 1994; Rebele & 
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Michaels, 1990; Senatra, 1980). Avsnittets sista faktor är individens utveckling som kan 

påverka arbetsglädjen (cf. Larkin et al., 1999). En revisor verkar ha upplevt en stark 

utveckling på sin förra byrå medan en annan önskat mer utmaningar och utveckling.     

6.1.3     Organisationskultur  

Organisationskulturen påverkar personalomsättningen på så sätt att revisorns avsikter att 

lämna byrån minskar när organisationskulturen passar in på revisorns personliga 

preferenser och värderingar (Chow et al., 2002). Tidigare forskning har visat att 

organisationskultur kan skilja sig mellan de olika hierarkiska nivåerna (ibid). Revisor F 

berättar att ”det är nog lite mer press på de som är helt nyanställda” och revisor E säger att 

som ”assistent så är tanken att […] man ska jobba, jobba, jobba på något sätt”. Revisor A 

beskriver att ”jag har aldrig haft så mycket övertid” som på den förra byrån där han arbetade 

som junior revisor. Revisor D beskriver att ”man liksom trissar upp de här nivåerna”. Alla 

informanter känner i dagsläget att övertidstimmarna sjunkit. Revisor E beskriver: 

Min arbetsbelastning nu är ju fortfarande hög men nu är den mer volatil så att säga. Jag kan 

planera någonting men det blir någonting helt annat av dagen när jag är klar. Så att jag har 

en to-do-list på tio saker men jag har bara bockat av någon av dem. Går hem på kvällen sen. 

[…] Men jag har ändå gjort mitt jobb och hjälpt kunden, så det får man väl ha med sig. 

Detta kan tolkas som att kulturen var mer tävlingsinriktad i början, där det mer handlade 

om att överträffa varandra. I takt med att man kommer högre upp i hierarkin, ändras 

kulturen (cf. Chow et al., 2002) och pressen på antal övertidstimmar minskar. Istället räknas 

det hur du gjort ditt jobb och att du hjälper organisationen framåt.   

 
Till organisationskultur knyts ofta den organisatoriska rättvisan, som är en teori som 

beskriver de anställdas uppfattning kring rättvisan inom organisationen (Parker et al., 

2011). Den vanligaste modellen över organisatorisk rättvisa tar upp distributive justice, 

procedural justice och interactional justice (Colquitt, 2001), där distributive och 

procedural justice har en signifikant effekt på avsikterna att lämna byrån (George & 

Wallio, 2017). Procedural justice, som beskriver en rättvis process när det kommer till 

beslutstagande och arbetsfördelning (Herda & Lavelle, 2012), har en mer signifikant 

negativ korrelation med personalomsättning än distributive justice (George & Wallio, 

2017). Distributive justice beskriver den upplevda rättvisan rörande bonusar och 
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löneökningar (Parker et al., 2011). Distributive justice har inte nämnts en enda gång i 

intervjuerna medan procedural justice tagits upp ett flertal gånger, då informanterna 

beskrivit beslutsvägar och hur de arbetar. Uteslutandet av distributive justice kan tolkas 

som att detta inte påverkat informanternas beslut att byta byrå. Revisor A och D lyfte att 

beslutsvägarna, som är en del av procedural justice, var långa på deras förra byråer. Revisor 

D upplevde det som att det fanns en distans till cheferna och att det var ”chefer och sen 

chefer under chefen och så kommer en till och så kommer jag”. Revisor C beskriver:  

ofta var det kanske att då sa den chefen att chefens chef hade sagt så, så många gånger var 

det liksom, man kunde inte göra någonting åt det, man kunde föra fram någonting men det 

blev kanske ingen diskussion. Nej, det föll på att någon före hade bestämt. 

Uttalandena ovan kan tolkas som att det fanns ett visst missnöje hos revisor A, D och C 

gällande beslutstagandet på deras förra byråer. Detta missnöje kan ha påverkat den 

upplevda rättvisan och därmed bidragit till att revisorerna valde att lämna sina föregående 

byråer.  

 
Vidare till arbetsfördelningen, som är en annan del av procedural justice (Herda & Lavelle, 

2012), där revisor D upplevde det som svårt att specialisera sig på sin förra byrå. 

Anledningen till att hon upplevde det som svårt att specialisera sig var att hon ville arbeta 

mer med samma typ av bolag medan hon tidigare arbetade ”med lite stora, lite små, lite 

bostadsrättsföreningar, det var kyrkor, ja det var väldigt spretigt”. En av anledningarna till 

varför revisor F valde att byta byrå var att han ville bli bredare och ”ville jobba med större 

kunder och komma i kontakt med lite större frågor”. Att revisor D inte kunde specialisera 

sig mer säger hon själv är en anledning till att hon valde att byta. Därmed överensstämmer 

empirin med teorin, då revisor D kan ha upplevt en låg organisatoriskt rättvisa och hennes 

intentioner att lämna den föregående byrån kan därmed ha ökat (cf. George & Wallio, 

2017). I revisor F:s fall är dock frågan om det kanske istället rörde sig om en byråspecifik 

skillnad då han själv upplevde det som att små byråer mer arbetar med ”samma typ av 

företag”.  

 

Den organisatoriska rättvisan är nära sammankopplad med tone at the top, som är ett 

begrepp som beskriver ledarnas syn på organisatoriska aspekter, vilket sedan genomsyrar 
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hela verksamheten (Bamber & Iyer, 2009). Som tidigare tagits upp i detta kapitel har revisor 

A, C, D och E upplevt sina tidigare byråer som hierarkisk. Revisor C beskriver att: 

i viss mån kan det vara ett ganska hårt klimat på det viset att… om man skulle liksom klättra 

uppåt så är det tuffa krav, hårda puckar där och […] tyvärr då är det så att om man inte riktigt 

passar in i bilden så nästan trycks man ut ibland. 

Med tanke på att revisor C beskriver att det är ett tufft klimat när man ska klättra inom 

byrån finns det anledning att tro att det också är ledarnas önskan. Ledarnas önskan i detta 

fall verkar vara att få en så spetsig pyramid som möjligt, där de använder kulturell press 

mot de som inte vill eller kan ta sig uppåt i hierarkin. I revisor C:s fall verkar 

organisationens tone at the top ha minskat den organisatoriska rättvisan, vilket sedan kan 

ha varit en faktor till varför han valt att lämna byrån. Flera av informanterna belyser ett 

problem med chefskapet i revisionsbranschen rent generellt. Problemet beskriver revisor E 

som att:  

Man har inga helt dedikerade chefer. Den anställde är inte anställd för att vara chef utan […] 

alla chefer hela vägen upp är auktoriserade revisorer och har ett krav på sig att jobba mot 

kund, […] vilket innebär att du kan ju vara en jättebra revisor men du behöver inte vara en 

bra chef. 

Revisor A menar att chefskapet ses som ett ”steg i karriären” där ”man väljer [...] de 

starkaste revisorerna till chefer”, vilket enligt revisor C inte alltid är en ”lyckad 

kombination”. Revisor C menar vidare att det är ”helt olika egenskaper” som krävs för att 

vara en duktig revisor och en bra chef. Risken finns då ”att man tar ut en medarbetare för 

att man ska vara både bra yrkesman/-kvinna och en bra chef” enligt revisor C. Revisor F 

tar inte upp detta problem men upplevde chefsrollen på hans förra byrå ”naturlig” eftersom 

chefen även var ägare till byrån. Att chefsrollen föll ”naturligt” kan dock tolkas som att det 

inte var någon som ifrågasatte hans position. Det behöver dock inte betyda att den förra 

chefen hade önskvärda ledaregenskaper, såsom ”interpersonella egenskaper”, som revisor 

E anser viktiga. Däremot har en ”naturlig” chef inte en chef över sig vilket kan göra att 

deras anställda upplever att de sitter närmare makten. Den motsatta upplevelsen blir den 

revisor C hade på sin förra byrå. Han sa att diskussioner med, så att säga, utvalda chefer 

ibland ”föll på” att chefens chefs chef hade bestämt något. Detta vittnar om att beslutsvägar 

kan upplevas enklare med ”naturliga” chefer.    

 



	   	   Bengtsson & Ingmarsdotter 
	  

48 

 

Sammanfattningsvis vittnar flera revisorer om att kulturen var mer tävlingsinriktad i början 

och att kulturen sedan ändras högre upp i hierarkin (cf. Chow et al., 2002). På högre 

positioner handlar det mer om att hjälpa hela organisationen framåt. Ingen av revisorerna 

nämner någonting som har med distributive justice att göra men flera talar på olika sätt om 

procedural justice. De talar om beslutsvägar och arbetsfördelning, vilket han påverka den 

upplevda organisatoriska rättvisan (cf. George & Wallio, 2017). I revisor C:s fall finns det 

också uttalanden som rör tone at the top, vilket också kan påverka den upplevda 

organisatoriska rättvisan (Bamber & Iyer, 2009).  

6.1.4   Byråkultur  

Empson (2004) har påvisat att kulturen skiljer sig åt mellan stora och små byråer och i en 

studie av Chia (2003) undersöktes vad som motiverar juniora revisorer. Chia (2003) uppger 

det som troligt att byråer av olika storlekar attraherar revisorer som motiveras av olika 

saker. Chias (2003) studie visar att revisorer på Big 5 motiveras av materiella belöningar, 

meningsfullt arbete, expertis och säkerhet. Endast revisor F nämnde materiella belöningar, 

då vi tolkar hans uttalande om att ”man vill ju ha en bra ersättning” som att lön är en faktor 

som motiverar honom. Anledningen till att revisor F valde att byta byrå var bland annat att 

han ”ville komma i kontakt med större kunder och lite större frågor”, vilket kan tolkas som 

meningsfullt arbete (cf. Chia, 2003).  I revisor F:s fall kan vi se att hans preferenser stämmer 

överens med karaktärsdragen som enligt Chia (2003) attraherar individer till byråer 

tillhörande Big 5. Revisor F kan ha tyckt att hans förra byrå inte haft de egenskaper han 

sökte och därför valt att lämna sin förra byrå, tillhörande Non-Big 4 (cf. Schneider, 1987) 

för en Big-4-byrå. Revisor E motiveras av att ge kunden ”någonting mer än bara ett papper 

i handen i form av revisionsberättelsen”. Att kunna ge kunden detta mervärde tolkar vi som 

att revisor E söker ett meningsfullt arbete (cf. Chia, 2003), vilket som tidigare nämnt 

karaktäriserar Big 4. Detta kan vara en av anledningarna till att revisor E valde att byta till 

samma typ av byrå istället för att gå till en Non-Big 4-byrå. Även revisor A valde att hålla 

sig till en Big 4-byrå trots att han valde att genomföra ett byråbyte. Av resultatet framgår 

att revisor A motiveras av tydliga mål och ”professionell utveckling” och att en utvecklande 

miljö med ”människor som utmanar” är det viktigaste för hans trivsel. Detta tolkar vi som 

att strukturerad utbildning och karriärsstöd är betydelsefullt för revisor A, vilket Chia 

(2003) kopplar samman med expertis.  
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Tidigare forskning visar att Non-Big 5:s revisorer istället motiveras av inflytande och 

autonomi (Chia, 2003). Som tidigare diskuterats verkar det som att en av anledningarna till 

revisor C:s byråbyte var centraliseringen på hans förra byrå där ”chefens chef hade sagt så, 

så […] man kunde inte göra någonting åt det”. Revisor C:s upplevelse kan tolkas som att 

revisor C hade ett lågt inflytande i organisationen. I dagsläget äger revisor C en Non-Big 4-

byrå där han upplever att han kan styra ”företaget i den riktning man vill”, vilket vi tolkar 

som ett högt inflytande och även hög autonomi. Autonomi diskuterades i stycke 6.1.2 där 

empirin inte tydde på att revisor C inte verkade uppleva en professionell frihet på sin förra 

arbetsplats. Han tvingades att använda rutiner och system han inte var bekväm med. Med 

andra ord kan det vara så att revisor C till viss del motiveras även av autonomi, vilket 

kanske inte Big 4-byråerna kunde tillgodose. I det här fallet går autonomi till viss del hand 

i hand med att han driver eget snarare än att det råkar vara en Non-Big 4-byrå men även 

revisor F, som tidigare arbetat på en Non-Big 4-byrå indikerar att det fanns en hög grad av 

autonomi, då ”man gör […] hela kedjan mer själv”.  

 
Det var ingen revisor som uttryckte att finansiell säkerhet motiverade dem. Däremot 

uttryckte revisor B, vars förra och nuvarande byrå tillhör Non-Big 4, att ”ett företag kan ju 

försvinna hur lätt som helst egentligen”. Denna reflektion kan tolkas som en finansiell oro 

(cf. Chia, 2003). Revisor C nämnde att en negativ aspekt med hans nuvarande byrå är att 

de är ”känsligare” än hans förra byrå rörande sjukdomar, uppsägningar och rättstvister. 

Även detta uttalande tyder på att små byråer eventuellt har en lägre finansiell säkerhet, eller 

i varje fall är mer utsatta vid de situationer som revisor C tog upp. Att Big 4 attraherar 

revisorer som motiveras av finansiell säkerhet är dock inte i linje med vår empiri. Kanske 

kan det dock vara så att finansiell säkerhet kan vara ett utmärkande karaktärsdrag för Big 

4, men att revisorerna på Big 4 inte reflekterar över detta. En annan reflektion är att det är 

just revisor B och C, som berör detta ämne, vilka båda är ägare till sina byråer medan 

resterande informanter är arbetstagare. Att ämnet berörs av dessa kan med andra ord bero 

på olika hierarkiska nivåer. 

 

Tidigare forskning har visat att det finns en hög konkurrens, hög arbetsbelastning samt 

intern och extern granskning som ibland kan uppfattas som aggressiv på Big 4 (Dalton et 

al., 1997). Både revisor D och E har nämnt att det var tävlingsinriktat på deras förra byråer. 
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Revisor D beskriver vidare att ”man hjälper varandra och man stöttar varandra” på hennes 

nuvarande Non-Big 4-byrå. Revisor F beskriver att hans nuvarande byrå, tillhörande Big 4, 

är mer tävlingsinriktad än hans förra Non-Big 4-byrå. Detta resultat ligger i linje med teorin 

då det tyder på att det finns en högre konkurrens mellan kollegorna på Big 4. Att Big 4 även 

skulle karaktäriseras av intern och extern granskning som stundtals kan uppfattas som 

aggressiv (Dalton et al., 1997) stämmer till viss del överens med vår empiri. Revisor C 

upplever det som att: 

Det gjordes interna kontroller på [förra byrån] och sen kontrollerades ju [förra byrån] som 

företag också men nu när man är enskild liten byrå så kommer de ju hit rent fysiskt och 

kontrollerar mig. Det jag gör och hur det fungerar här så man kan inte gömma undan sig va. 

Detta uttalande kombinerat med att revisor C menar att han på sin tidigare byrå hade ”en 

massa krav på sig uppifrån och från sidan och nedifrån” tolkar vi som att den interna 

granskningen var mer aggressiv på hans förra Big 4-byrå. Gällande den externa 

granskningen verkar revisor C dock uppleva den som mer påtaglig nu gentemot innan, då 

vi tolkar det som att han blir mer personligt granskad nu. Att vi tolkar det som att den 

interna granskningen upplevdes mer aggressiv tidigare spekulerar vi i berodde på normativ 

press från professionella nätverk (cf. Wang et al., 2017). Tidigare forskning har visat att 

medlemmar i globala paraplyorganisationer är mer utsatta för denna typ av normativ press 

(Wang et al., 2017). Här är med andra ord vår empiri delvis motstridig gentemot teorin, då 

resultatet tyder på en mer aggressiv intern granskning på byråer tillhörande Big 4 men att 

den externa granskningen upplevs som mer aggressiv och mer personlig för Non-Big 4-

byråer.  

 
Som belyst tidigare i 6.1.2 upplevde revisor A, C, D och E en hög arbetsbelastning med 

mycket övertid på sin förra byrå. De övriga två revisorerna belyste arbetsbelastningen något 

mer lättvindigt. Gemensamt för revisor A, C, D och E är att alla kommer från en Big 4-

byrå, vilket indikerar att en hög arbetsbelastning karaktäriserar Big 4. Att den höga 

arbetsbelastningen är utmärkande för Big 4 styrks av revisor F, som gått från en Non-Big 4 

till en Big 4, då han upplever att arbetsbelastningen ”var lite lugnare innan”. Huruvida 

reseåtagandet är större i Big 4 kontra Non-Big 4 har inte diskuterats av någon av studiens 

informanter. Studien kommer därmed att stryka detta karaktärsdrag då inga upplevelser kan 

knytas till detta drag.  



	   	   Bengtsson & Ingmarsdotter 
	  

51 

 

 

Non-Big 4 däremot har utmärkt sig som mindre stressfylld, med mer variation i arbetet och 

en personlig miljö med möjligheter för kontakt med kollegor i högre positioner (Ardoin, 

1986 refererad i Herbohn, 2004; Gaertner & Ruhe, 1981; Patten, 1995). Även flexibilitet 

och anställningstrygghet har lyfts som ett utmärkande karaktärsdrag (Herbohn, 2004). Som 

nämnt i föregående stycke kan resultatet tolkas som att Big 4 har en högre arbetsbelastning, 

vilket i jämförelse med Non-Big 4 gör de här byråerna mindre stressfyllda. Vidare till det 

andra karaktärsdraget, mer varierande arbete, där revisor F:s upplevelse om att han gjorde 

”hela kedjan mer själv” på sin förra Non-Big 4-byrå tyder på denna variation. 

Arbetsuppgifterna på hans nuvarande Big 4-byrå är uppdelade efter de olika hierarkiska 

nivåerna, vilket tyder på att variationen är större på små byråer. Anledningen till varför vi 

tolkar arbetet på en Non-Big 4-byrå som mer varierande i relation till en Big 4-byrå är att 

de anställda i större utsträckning blir tilldelade ett visst steg, med en viss typ av 

arbetsuppgifter på en Big 4-byrå. Revisorerna på en mindre byrå däremot gör istället 

arbetsuppgifter tillhörande flera olika steg. Det tredje utmärkande karaktärsdraget för en 

Non-Big 4-byrå är en personlig miljö med möjligheter för kontakt med kollegor i högre 

positioner. Här beskriver revisor D att hon på sin förra byrå kände att hon ”var mycket 

lägre” chefen medan hon beskriver organisationsstrukturen på sin nuvarande byrå såhär:  

Det är ju mycket plattare organisation här. […] Jag skulle kunna prata med en ännu högre 

chef i Stockholm utan att jag känner att det hade känts konstigt överhuvudtaget. Och det är 

en jätteskön känsla. […] Vår […] VD, alltså underbar människa. […] kom man upp till 

kontoret i Stockholm så kunde han… rätt var det var kom han och började snacka lite. Och 

bara det att den högsta, högsta chefen kommer och såhär ”Ja, kommer du från [stad X]. Vad 

kul!” […] Det säger rätt mycket. Vi står ganska nära här. 

Av revisor D:s upplevelser tolkar vi det som att hennes nuvarande Non-Big 4-byrå är 

präglad av en mer personlig miljö och att det finns en annan närhet till kollegorna högre 

upp i hierarkin. Revisor E:s upplevelse där han beskriver att på huvudkontoret på hans förra 

byrå, tillhörande Big 4, var ”det väldigt sällan” man såg delägarna och att det var ”lite som 

att se Jesus eller Gud när man väl träffar en”. Även detta styrker vår tolkning av resultatet 

som stödjer tidigare forskning om att Non-Big 4-byråer har en mer personlig prägel med 

närmare relationer till kollegor (cf. Ardoin, 1986 refererad i Herbohn, 2004; Gaertner & 

Ruhe, 1981; Patten, 1995).  
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Vidare till flexibilitet så upplever revisor B, vars föregående byråer och nuvarande byrå 

tillhör Non-Big 4, en flexibilitet i yrket och säger även att det är det viktigaste för hans 

trivsel. Revisor F upplever dock att han uppnår samma grad av flexibilitet idag på sin 

nuvarande Big 4-byrå som när han arbetade på en Non-Big 4-byrå. Revisor D upplevde att 

hon ”i flera veckor” inte gjorde annat än att arbeta på sin förra byrå men säger att ”så är det 

ju aldrig nu, alltså så då väljer du kanske snarare att nu sitter jag en kväll och jobbar. Eller 

jag tar en dag på helgen för jag behöver det”. Citatet tyder på att revisor D upplever en 

större flexibilitet i dagsläget på sin nuvarande byrå. Huruvida Non-Big 4-byråer utmärker 

sig för att vara flexibla eller ej är därmed motstridigt och kan därför inte betraktas som ett 

karaktärsdrag baserat på informanternas upplevelser. Även anställningstrygghet betraktas 

enligt tidigare studier som ett av Non-Big 4:s karaktärsdrag. Revisor C berättar att ”om man 

skulle […] klättra uppåt så är det tuffa krav, hårda puckar där och […] tyvärr då är det så 

att om man inte riktigt passar in i bilden så nästan trycks man ut ibland”. Revisor C:s 

upplevelse tyder på en låg anställningstrygghet på hans förra byrå tillhörande Big 4. Revisor 

D:s uttalande om att hon upplever att ”man är inte sämre för att man inte tycker om att göra 

en sak” på sin nuvarande byrå, indikerar att det var så hon kände på sin förra Big 4-byrå. 

Med andra ord verkar anställningstryggheten på hennes nuvarande byrå vara hög, vilket 

den även verkar vara på revisor C:s nuvarande byrå. Att vi tolkar anställningstryggheten på 

revisor C:s nuvarande byrå som hög är då han frågar sig vad det ”spelar […] för roll om 

man är 40” och fortfarande vill vara revisorsassistent. Det empiriska resultatet av studien 

tyder därmed på att anställningstrygghet är ett utmärkande drag för Non-Big 4-byråer. 

 
Förutom de karaktärsdrag som tidigare forskning tagit upp som utmärkande för Big 4 

respektive Non-Big 4 har vi utifrån intervjuerna tolkat det som revisorerna upplever att Big 

4 har ytterligare två karaktärsdrag: prestige och karriär. Att Big 4 karaktäriseras av prestige 

har tolkats utifrån att revisor A lägger fokus på att vara ledande på marknaden och beskriver 

kulturen som ”flashig”. Även revisor E lägger fokus på byråns popularitet i undersökningar 

och hans förra och nuvarande byrås varumärke, vilket tyder på att prestigen spelar en viss 

roll för båda revisorerna. Vidare till karriär, där vi tolkar det som att både revisor A och E 

är mer karriärsinriktade än de övriga revisorerna. Detta då en av de främsta anledningarna 

att byta byrå för revisor A var ”att växla upp karriären” och för revisor E att ”lära sig mer 
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helt enkelt”. Detta karriärsfokus stämmer även överens med revisor C:s upplevelser om att 

det på hans förra byrå: 

i viss mån kan […] vara ett ganska hårt klimat. […] Om man skulle liksom klättra uppåt så 

är det tuffa krav, hårda puckar där och tyvärr då är det så att om man inte riktigt passar in i 

bilden så nästan trycks man ut ibland. Och det fanns en medarbetare som [var] väldigt duktiga 

yrkesmässigt och mot kunder och allting men efter några år liksom nöjde sig med den här 

rollen, […] som till exempel revisorsassistent. […] Då liksom passade man inte riktigt. […] 

Strukturen skulle se ut på ett visst sätt med de här olika titlarna va. Och gärna så spetsig 

pyramid som möjligt. 

Revisor C:s beskrivning tyder på ett starkt fokus på att hela tiden arbeta sig uppåt från 

organisationens sida, vilket kan tolkas som att just karriär är ett karaktärsdrag för Big 4-

byråer. Detta karriärsfokus skapar den pyramidliknande strukturen11 som revisor C vittnar 

om. På Non-Big 4-byråer däremot verkar denna kulturella press vara mindre, med mindre 

krav på att du hela tiden ska ta dig uppåt i hierarkin. Tillbaka till revisor A och E som rent 

generellt verkar vara nöjda med deras tidigare byråer och det faktum att revisor A beskriver 

att det inte var några större skillnader mellan hans dåvarande och nuvarande byrå. Detta 

verkar även revisor E tycka då han anser att ”det var ju egentligen likadant” på hans förra 

och nuvarande byrå. Att revisor A och E upplever skillnaderna mellan deras förra Big 4-

byrå och nuvarande Big 4-byrå som små indikerar en kulturell homogenitet för Big 4, som 

även Chow et al. (2002) kommit fram till tidigare.  

 
Tidigare forskning har visat att denna kulturella homogenitet inte gäller för Non-Big 4-

byråer (Chow et al., 2002). Revisor B upplever dock att skillnader mellan de olika Non-Big 

4-byråerna han arbetat på är ”hemskt små”. Men vid en jämförelse mellan de olika 

informanternas upplevelser existerar ändå en del skillnader mellan Non-Big 4-byråerna. Ett 

exempel på dessa skillnader är att revisor F är den enda informanten som beskrivit Non-

Big 4-byrån han tidigare arbetade på som familjär. Det verkar också finnas en viss skillnad 

i arbetssätt. På revisor B:s byrå berättar han att revisorerna har ”enskilda rum” och att de 

arbetar var för sig med sina egna uppgifter. Undantag sker dock ibland i de fall när kunden 

”kräver” det och då arbetar revisorerna två och två. På revisor D:s nuvarande byrå verkar 

det finnas mer stöttning mellan kollegorna, då hon upplever det som att ”man hjälper 

                                                
11 Pyramidstrukturen kallas även för up or out (Carrington, 2014). 
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varandra och man stöttar varandra” och att ”man har möjlighet att lämna ifrån sig och få 

hjälp” om ”man har alldeles för mycket”. Även strukturen tolkar vi som annorlunda mellan 

Non-Big 4-byråerna, då revisor B själv upplever att det inte finns någon ”riktig struktur” 

när det kommer till ledningsfrågor, vilket vi inte fått uppfattningen om att övriga 

informanter på små byråer känner igen sig i. En viktig aspekt att ta i beaktning är som 

tidigare nämnt att en del medelstora byråer i Sverige är nästan lika stora som Big 4-

byråerna. Denna enorma storleksskillnad som finns mellan de olika Non-Big 4-byråer 

påverkar troligen kulturen och strukturen. Ytterligare en möjlig anledning till att kulturen 

är heterogen mellan Non-Big 4-byråerna kan vara att en del medelstora byråer tillhör 

globala paraplyorganisationer. Dessa medelstora byråer kanske därmed drar sig allt 

närmare Big 4:s kultur (cf. Lander et al., 2013) och därmed närmar sig varandra. Detta 

skulle till exempel kunna drivas av den isomorfiska imitationen som till viss del beror på 

de professionella nätverkens normativa press (Wang et al., 2017).  

 
I ovanstående stycken har olika byråspecifika karaktärsdrag för byråerna, utifrån våra 

informanters upplevelser, lyfts fram. Karaktärsdragen visualiseras i tabell 6.1 nedan.  

 
Tabell 6.1 Karaktärsdrag för Big 4- och Non-Big 4-byråer 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 
För Big 4-byråerna, till vänster i tabellen, är normativ press, materiella belöningar, 

meningsfullt arbete, expertis, finansiell säkerhet, hög konkurrens och hög arbetsbelastning 

Big	  4
Normativ	  press

Materiella	  belöningar

Meningsfullt	  arbete

Expertis

Finansiell	  säkerhet

Hög	  konkurrens

Hög	  arbetsbelastning

Stora	  reseåtaganden

Prestige

Karriär

Non-‐‑Big	  4
Inflytande	  

Autonomi

Mindre	  stress

Varierande	  arbete

Personlig	  miljö

Nära	  relationer

Anställningstrygghet
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utmärkande. Ingen av informanterna har dock berört reseåtaganden och denna punkt 

kommer därför att strykas i tabellen, eftersom vi inte kan tolka informanternas upplevelser 

kring detta. Punkten om mycket granskning har skuggats grå eftersom den till viss del 

stämmer överens med empirin, då den interna granskningen utmärker sig om aggressiv 

inom Big 4-byråerna. Den externa granskningen har dock upplevts som mer påtaglig för 

Non-Big 4-byråerna enligt revisor C och går därmed inte i linje med tidigare forskning. 

Utöver detta har även två karaktärsdrag adderats som utmärkande för Big 4-byråerna då vår 

tolkning av det empiriska resultatet tyder på att Big 4-byråer även upplevs som 

prestigefyllda och karriärorienterade. Vidare till vad som är utmärkande för Non-Big 4-

byråer, som är till höger i tabellen. Baserat på informanternas upplevelser stämmer stort 

inflytande, autonomi (Chia, 2003), mindre stress, varierande arbete, personlig miljö, nära 

relationer (Ardoin, 1986 refererad i Herbohn, 2004; Gaertner & Ruhe, 1981; Patten, 1995) 

och anställningstrygghet (Herbohn, 2004) väl överens med tidigare forskning. På grund av 

informanternas motstridiga upplevelser huruvida flexibiliteten är större på Non-Big 4-

byråer är denna skuggad i tabellen.  

 

Mellan Big 4- och Non-Big 4-byråerna finns det dock några likheter, där bland annat 

digitaliseringen verkar vara i fokus för samtliga. Revisor A lyfter att hans nuvarande Big 

4-byrå ”vågar vara […] aggressiva” när det kommer till digitalisering men revisor D som 

tidigare arbetat på en Big 4-byrå upplever att hennes nuvarande Non-Big 4-byrå ”kommit 

ikapp” när det gäller digitalisering. Revisor F lyfter att ”det är ju många små byråer som 

ligger väldigt långt fram […] i viss utveckling”. Av revisor F:s upplevelse där han lyfter 

”viss utveckling” kan det tolkas som att Non-Big 4-byråerna är minst lika duktiga som de 

stora byråerna inom en del områden. Dessutom säger revisor D att ”det blir lättare att bli 

bra på någonting”, vilket också tyder på att Non-Big 4 är mer specialiserade medan Big 4 

är bredare i sin kompetens, då hon upplevde det som ”spretigt” tidigare. Just att revisor D 

upplever det som att hennes nuvarande Non-Big 4-byrå ”kommit ikapp” kan tolkas som att 

skillnaderna blir allt mindre mellan byråerna (cf. Lander et al., 2013).  

 

Karaktärsdragen för Big 4 respektive Non-Big 4 som listats utifrån revisorernas upplevelser 

i tabell 6.1 verkar ha påverkat anledningarna till varför revisorerna valt att genomföra ett 
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byråbyte. De faktorer som framkommit i analysen, som får revisorer att söka sig från eller 

till en annan byrå, illustreras i figur 6.1 nedan.  

     Från 

                  Big 4              Non-Big 4 

                            

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1 Matris över förflyttningar mellan Big 4- och Non-Big 4-byråer 

 

Revisor A och E som gått mellan två stycken Big 4-byråer har velat utvecklas 

professionellt, ta sig framåt i karrriären och få omväxling. Revisor F som gått från en Non-

Big 4-byrå till en Big 4-byrå sökte också en professionell utveckling och även ett 

meningsfullt arbete. Revisor C och D som gått från Big 4-byråer till Non-Big 4-byråer har 

framför allt strävat efter ett större inflytande, autonomi, en personlig miljö och mindre krav. 

Revisor B som bytt mellan flera Non-Big 4-byråer har sökt ett allt större inflytande och 

omväxling. Sammanfattningsvis kan vi se att omväxling finns med i båda fallen där 

revisorerna bytt mellan samma typ av byråer. Detta tyder på att revisorerna är nöjda med 

hur organisationen ser ut och därför inte valt att byta till en annan typ av byrå. 

6.2   Upplevelser  av  byråbyte  
I denna del av analysen kommer upplevelserna av byråbytet att behandlas. Först analyseras 

revisorernas upplevelse av socialiseringsprocessen. Därefter tolkas huruvida revisorerna 

upplever att deras professionella identitet har förändrats. Sedan analyseras hur 

upplevelserna påverkats beroende på om klienterna valt att vara lojala mot deras anlitade 

byrå eller revisorn. Då denna del är induktiv har en del upplevelser upptäckts utöver de som 

diskuterats i den teoretiska referensramen, vilka kommer att tolkas i ett följande avsnitt. 

Big 4 

Non-Big 4 

Till 

• Professionell utveckling 

• Karriär 

• Omväxling 

• Inflytande 

• Autonomi 

• Personlig miljö 

• Mindre krav 

• Professionell utveckling 

• Meningsfullt arbete 

• Inflytande 

• Omväxling 
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Slutligen analyseras byråspecifika upplevelser, det vill säga upplevelser som verkar bero 

på vilka typer av organisationer revisorerna verkat i.  

6.2.1   Socialisering  

Tidigare forskning har indikerat att erfarenheter kan påverka socialisering och upplevelsen 

av denna (cf. Festinger et al., 1950 refererad i Chatman, 1991). Revisor A uppgav att han 

blev ”färgad” av sin förra arbetsgivare. Han säger att den förra byråns inställning till klädsel 

har påverkat honom och försvarar denna inställning, vilket indikerar att denna till viss grad 

finns kvar hos honom. Att hans nuvarande byrå har en annorlunda inställning till klädkoder 

än den förra byrån och att revisorn inte fullt ut delar dessa värderingar indikerar att 

revisorns tidigare erfarenheter påverkar hur han tar till sig och upplever socialisering. 

Forskning av Bauer et al. (1998) visade att mottaglighet för socialisering är som störst för 

nyanställda men det är inte omöjligt att tänka sig att kort erfarenhet rätt ofta kan 

sammanfalla med att vara nyanställd. 

 
Att komma in i ett nytt sammanhang verkar också påverka hur revisorn i efterhand upplever 

den förra byrån. Revisor C beskriver att han ”lämnat något som man trott varit tryggt och 

säkert och varit ett bra system”. Att han använder ordet ”trott” indikerar att han inte längre 

har den uppfattningen. Det kan innebära att själva bytet gett honom ett nytt perspektiv som 

påverkat gamla uppfattningar.  Denna tolkning är i linje med tidigare forskning som visat 

att individer ser värderingar allt tydligare i takt med upplevelser och hanterar olika 

situationer med olika människor (Festinger et al., 1950 refererad i Chatman, 1991). 

 
Sammanfattningsvis har tidigare forskning indikerat att erfarenheter kan påverka 

socialisering och upplevelsen av denna (cf. Festinger et al., 1950 refererad i Chatman, 

1991), vilket verkar stämma överens med empirin. Detta eftersom revisor A inte delar hans 

nuvarande byrås värderingar fullt ut och upplever att han är ”färgad” av hans förra byrå. 

Revisor C verkar uppleva sin förra byrå annorlunda efter byråbytet, vilket tyder på att han 

urskiljer värderingar allt tydligare i takt med att han upplever och hanterar olika situationer 

med olika människor (cf. Festinger et al., 1950 refererad i Chatman, 1991).  
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6.2.2   Professionell  identitet  

Tidigare forskning har visat att ett byråbyte kan stärka den professionella identiteten 

(Warren & Alzola, 2009). Revisor E säger att han på den förra byrån blev upplärd av ett 

antal revisorer vilket har ”färgat” honom. Han beskriver vidare att ”nya revisorer på en ny 

byrå tänker på ett lite annorlunda sätt” än vad han var upplärd med vilket var ”utvecklande”. 

Revisor E menar vidare att byråbytet har ”vidgat synen” med nya ”vinklar” och 

”granskningsinsatser”. Vi tolkar dessa ord som att revisorn har upplevt byråbytet som 

professionellt utvecklande. Revisorn beskriver även att kollegorna på hans nuvarande byrå 

ifrågasatte varför han valde att byta byrå. De nya kollegorna undrade om han inte var ”nöjd” 

tidigare eller inte hade ”presterat”. Han säger:  

Ingen här visste vem jag var, det bara kunde presteras då att det var ju bara och… och vad 

heter det ”knock it out of the ball park” på något sätt. Visa på att jag är sjukt bra och jag 

kommer att stötta upp det här kontoret helt perfekt liksom. 

Vi tolkar det som att revisor E upplevde att han hade något att bevisa på den nya 

arbetsplatsen då de inte visste vem han var och att han kunde prestera. Å ena sidan är det 

naturligt att det blir fokus på att visa vem han är, eftersom kollegorna inte har någon bild 

av honom än. Risken finns dock att den professionella identiteten hamnar i skymundan om 

revisorn hamnar i en organisatorisk-professionell konflikt (cf. Warren & Alzola, 2009; 

Garcia & Herrbach, 2010). I detta fall kan vi endast se att det finns en vilja att bevisa sig 

för organisationen och tidigare forskning som berört organisatorisk-professionella konflikt 

särskiljer bara på om de identifierar sig eller ej med organisationen. Dock upplevde 

revisorn också att det var lättare att ”pinka in” sig som någon som tillhörde den nya 

organisationen, vilket indikerar att han har identifierat sig med byrån. Indikationen på att 

revisor E identifierat sig med byrån kan ses som en risk för att han väljer organisationens 

sida vid en eventuell organisatorisk-professionell konflikt. Det faktum att han har ”vidgat 

synen” med nya ”vinklar” och ”granskningsinsatser”, som analyserats tidigare i detta 

stycke, kan dock minska denna risk eftersom det kan leda till en mer objektiv syn på 

konflikten.  

 

Sammanfattningsvis kan det finnas en vilja att ”bevisa sig” vid ett byråbyte, vilket kan ses 

som riskfyllt för den professionella identiteten. Samtidigt tyder det empiriska resultatet på 
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att den professionella identiteten stärks vid ett byråbyte, vilket skulle kunna ge revisorn en 

mer objektiv syn vid en organisatorisk-professionell konflikt.  

6.2.3   Klientrelationer  

Av revisorerna som intervjuades i denna studie var det hälften som fick med sig klienter 

vid byråbytet. Revisorerna A, D och E, som vid byråbytet inte var auktoriserade, tog inte 

med sig klienter. Revisor A hade bytt till en stad långt bort vilket troligtvis var anledningen 

till att han inte reflekterade över att han inte fick med sig klienter. På frågan om revisor E 

hade någon konkurrensklausul på den tidigare byrån svarar han att ”nej, jag hade ju 

egentligen inte [blivit] klientbärare ännu så även om jag hade haft någon så hade ju inte det 

spelat någon större roll”. Citatet indikerar att strukturen är uppbyggd så att revisorn inte har 

möjlighet att utveckla så starka relationer till klienten att denne känner sig knuten till 

revisorn innan hen blir ”klientbärare” (cf. Patterson & Smith, 2003). Revisor C, som var 

”klientbärare”, säger att han kände på sig att kunderna hade förtroende för honom och 

därför skulle följa med vid ett byråbyte. Detta vittnar om att förtroendet klienten upplever 

är kopplat till revisorn och tidigare studier har visat att revisorns förmåga att inge förtroende 

ökar revisionsvärdet för klienten (Sarapaivanich & Patterson, 2015).  

 

Som tjänsteföretag finns det framförallt två saker som organisationen inte klarar sig utan, 

personal och klienter. Revisor B beskriver en händelse från en av sina tidigare byråer där 

"[några revisorer] valde att då starta eget och ta med sig alla kunderna […] då blir det ju att 

från en dag så var det ju bara en tom lokal. Personal, kunder allting flyttade ju man över”. 
Citatet tyder på att personal och klienter är en essentiell tillgång som kan ses som en känslig 

punkt för byråerna, då en byrå kan upphöra att existera över en natt om något av dessa 

förvinner. För att hantera denna känsliga punkt har flera av revisorerna vi intervjuat blivit 

ombedda av arbetsgivare att skriva på en konkurrensklausul där de vid utträde förbjuds att 

acceptera klienter som de tidigare arbetat med. Intervjuerna vittnar om att det fanns starka 

påtryckningar att skriva på dessa avtal, då revisor C som vägrade att skriva på beskriver 

att: 

man [fick] ju en liten tagg i sidan men de kunde ju inte göra någonting va och jag var ju redan 

revisor och delägare och allt möjligt. Men det blev ju påstötningar att man skulle skriva på, 

men nej jag vill inte. 
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Revisor E skrev inte heller på konkurrensklausulen, men då han uttryckte att ”jag skrev 

aldrig på […] för jag visste att jag redan var […] på väg in i en ny byrå”, tolkar vi det som 

att han förhalade det snarare än att han vägrade. Revisor D och F var osäkra på om de hade 

en sådan klausul. Det kan vara så att arbetsgivarna ibland inte uppmärksammar den 

anställde om denna klausul på grund av risken att den anställde då skulle vägra att skriva 

under. En annan möjlighet är att både revisor D och F, som inte är auktoriserade, inte sågs 

som ”klientbärare” och att risken för att de skulle kunna utveckla en så pass stark relation 

med klienterna, att de skulle följa med dem vid ett byråbyte, var så pass låg att en 

konkurrensklausul inte ansågs behövas. Ännu en reflektion är att det framstår som att 

avtalen ändå inte gör det omöjligt att ta med sig klienter. Det kan dock leda till att revisorn 

som bryter mot klausulen får betala viten till sin gamla arbetsgivare.  

 

I teoriramen diskuterades att huruvida klienten följer med revisorn kan påverka dennes 

upplevelse. Att vid byråbytet bli av med sin klientportfolio skulle kunna upplevas som att 

man får ”börja om på noll” (cf. Dambrin & Lambert, 2008). Revisor F beskriver en negativ 

konsekvens av byråbytet på ett snarlikt sätt men faktum är att flera av revisorerna, inklusive 

revisor F, är mer benägna att lyfta fördelar med att få nya klienter. Vissa ser det som 

professionellt utvecklande att få nya klienter. Revisor A beskriver det som att ”varje ny 

klient är ju unik, bara på det lär man sig massa saker”. Vissa upplever också att förändringen 

i typen av klientel, till exempel större klienter och mer eller mindre homogent klientel, 

antingen har passat dem bättre eller har hjälp dem att utvecklas professionellt. 

 
Sammanfattningsvis verkar strukturen uppbyggd för att revisorer ej ska kunna knyta an till 

en klient innan hen är ”klientbärare” (cf. Patterson & Smith, 2003). En av revisorerna kände 

på sig att klienterna skulle följa med honom vid byråbytet, vilket tyder på att förtroendet 

klienterna upplever är kopplat till revisorn (cf. Sarapaivanich & Patterson, 2015). För att 

förhindra klientförluster skrivs ofta konkurrensklausuler, som hindrar revisorerna från att 

arbeta med klienterna vid ett byråbyte. Studien tyder på att det finns fler för- än nackdelar 

med att byta klientel, då det verkar ha bidragit till professionell utveckling för revisorerna.  
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6.2.4   Övriga  upplevelser  

Alla revisorer förutom revisor D, arbetade kvar under uppsägningstiden. Revisor E tror att 

huruvida man får jobba kvar tiden ut beror på hur oroliga de är för att revisorn ska plocka 

med sig kunder. Denna orosnivå tror han höjs om revisorn är ”klientbärare”. Revisor C 

arbetade kvar trots att han var ”klientbärare”. Detta skulle dock kunna förklaras av att det 

inte fanns någon tveksamhet huruvida klienterna skulle följa med honom eller ej då han 

hade vägrat skriva på en konkurrensklausul samtidigt som han hade utvecklat starka 

relationer med sina klienter. Det verkar som att det hos revisorn inte fanns någon osäkerhet 

kring om han skulle få med klienterna, då han säger att ”jag kände på mig att kunderna 

hade jag liksom, de hade förtroende för mig och jag hade kontroll på det kan jag säga. Jag 

var inte orolig för… Jag skulle få alla kunder med mig”. Vidare till revisor B som trots att 

han fick med flera klienter arbetade kvar en månad efter sin uppsägning på byrå B. 

Omständigheterna var liknande som för revisor C då revisor B hade varit ”klientbärare” en 

längre tid samt inte skrivit på en konkurrensklausul. Revisor B uppger dessutom att han 

själv värvat några av klienterna. Vid bytet mellan byrå C och D hade revisorn redan ett eget 

bolag och ”ägde” på så vis redan sina klienter. Att vare sig revisor B eller C hade skrivit på 

en konkurrensklausul kan förklaras av att det inte har varit vanligt förekommande i allt för 

många år. Revisor C uppskattar att avtalen började komma för sex till åtta år sedan. Revisor 

E var också auktoriserad vid tidpunkten för byråbytet men eftersom han precis blivit 

titulerad hade han inte hunnit arbeta in sig som ”klientbärare”. I samband med sin 

auktorisation fick han ett nytt avtal som innehöll en konkurrensklausul men eftersom han 

redan hade tankar på att lämna byrån lät han bli att skriva på.  

 

Flera av revisorerna verkar framförallt ha negativa känslomässiga upplevelser av tiden 

kring uppsägningen. Revisor B beskrev processen som ”påfrestande” och att det under den 

första tiden efter uppsägningen var ”lite kylig stämning” även om det lättade mot slutet. 

Revisor C beskrev upplevelsen som ”dubbelbottnad” då han å ena sidan kände motivation 

och en befrielse över att snart påbörja något nytt men å andra sidan inte kunde vara helt 

öppen med vad som pågick. Revisor D beskrev det som att hon vid uppsägningen kände 

sig som ”en i mängden”. Hon beskriver vidare att chefen agerade på följande vis: 

Sen blev det ju såhär ”Nu får vi kolla upp hur vi ska gå tillväga här för nu går ju du till en 

konkurrerande byrå.” […] Så sa jag ”Vad ska jag göra nu då? Kan jag fortsätta jobba?” [Så 
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sa chefen] ”Ja, du får gå upp så får jag liksom höra av mig när jag vet hur vi ska göra vidare.” 

Sen kom han ju efter ett par timmar och [sa] ”Ja, nej du får ju gå nu.” Så […] skickade han 

ju ut ett mejl att jag fick gå då med omedelbar verkan för jag skulle till [nya byrån] […] man 

blir ju lite utkastad blir man. Man hann inte säga hejdå till alla. För mejlet kom ungefär 

samtidigt som jag var runt och sa hejdå. Så jag fick ju läsa det på en kollegas dator och det 

var mer ett sådant här alldagligt mejl. Och visst jag förstår för det är inte kul när någon 

kommer och säger att de slutar men det kunde ju varit lite mer kanske att, jag vet inte… 

Citatet tyder på att revisor D upplevde ett opersonligt bemötande, då chefen fokuserade på 

de praktiska bitarna och att hon inte fick ett riktigt avsked. Revisor A verbaliserade, enligt 

vår tolkning, en besvikelse över att hans chef främst fokuserade på schemat den närmaste 

tiden när han sa upp sig. Vi tolkar det som att även detta bemötande upplevdes som 

opersonligt. Revisor A kommenterar att chefens bemötande gjorde att han ”kände att det 

var rätt”, med andra ord till viss del bekräftade hans anledningar till att lämna. Revisor D 

var inte direkt förvånad över hur hon blev bemött vilket också indikerar att den opersonliga 

kopplingen till hennes chefer eller en opersonlig kultur kan ha påverkat hennes val att 

lämna. Den enda som verbaliserade positiva känslor direkt kopplat till själva uppsägningen 

var revisor F. Han beskrev att kollegorna tyckte att det var tråkigt att han skulle lämna 

vilket gjorde att han kände sig ”uppskattad”. Han upplevde det också som att hans chef 

blev ”ledsen”, vilket tyder på en personlig relation. Revisor F är också den enda som säger 

att han umgås med sin förra chef än idag. Det verkar som att den personliga reaktion som 

revisorn fick gjorde att hans upplevelse delvis var positiv. Han sa också att ”jag kunde nog 

tagit med någon till men jag kände inte att jag ville det”, vilket vittnar om lojalitet även 

efter att han bestämde sig för att lämna byrån. Denna lojalitet skulle kunna bero på den 

eventuellt personliga relationen de hade. Det faktum att han beskriver byrån som ”familjär” 

vittnar också om en mer personlig miljö.       

 
Revisor A, E och F kom in under högsäsong vilket har påverkat deras upplevelse på olika 

vis. Revisor A beskrev det som att han kom in till ett ”tomt kontor” då han inte hade kommit 

med i planeringen över säsongens uppdrag. Han upplevde att denna tid, då han mest skulle 

lära känna systemen och byrån, var ”tråkig” och ”underutvecklade” även om han medgav 

att han ”sov gott om natten”, på grund av alla nya intryck. Denna uttråkning ledde till att 

han engagerade sig i interna projekt som han upplevde som yrkesmässigt utvecklande och 

en bra tillfällighet för att utveckla sitt professionella nätverk. Vid byråbytet upplevde han 
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att ”årskullarna” bröts vilket innebär att han idag inte har samma kontakt med jämnåriga 

som han hade på den förra byrån men att han, som precis nämnt, har haft möjlighet att 

utveckla ett mer professionellt nätverk. Revisor E upplevde istället att han under den första 

tiden fick hjälpa till och backa upp där det behövdes, vilket han tyckte var förvirrande och 

energimässigt krävande men ändå ”jäkligt kul”. Revisor F beskrev den första tiden som 

”lugn”. Revisor E var den enda av dessa tre revisorer som var auktoriserad vid bytet och 

frågan är om det gjorde honom mer omedelbart användbar för byrån och att de därför kan 

ha förväntat sig att han skulle dyka in i arbetet.  

 

Även om själva byråbytet har varit lite påfrestande för flera av revisorerna så är det ingen 

som ser mer negativa effekter av bytet än ”om man mot förmodan skulle ha bränt någon 

bro” eller att de på kort sikt tappat ett halvår till ett år i karriären. Revisor E som blev 

auktoriserad precis innan bytet tror att han har fått arbeta hårdare med sin klientportfolio, 

då han hade blivit fördelad klienter från seniora revisorer om han hade stannat kvar på sin 

förra byrå. De revisorer som talar om en kortsiktig förlust tror dock att de på lång sikt 

hämtat upp det de eventuellt tappade i samband med byråbytet. Revisorer A och E säger att 

det faktum att de har varit i två organisationer gör att de kan ”uppskatta” sin nuvarande 

byrå mer. Denna förmåga skulle kunna indikera att deras möjlighet att jämföra två byråer 

kan ha gjort att deras organisatoriska engagemang är starkare idag. 

 

Sammanfattningsvis verkar det finnas en inställning om att hur nära relation revisorn har 

med klienterna avgör huruvida denne får arbeta kvar under uppsägningstiden. Det har dock 

inte stämt för studiens ”klientbärande” revisorer men det finns omständigheter så som 

frånvaro av konkurrensklausul som kan förklara detta. De flesta av revisorerna har upplevt 

uppsägningen som negativ eller åtminstone dubbelbottnad. Revisor F är dock ett undantag 

då han upplevde vissa positiva känslor, vilket kopplas till den personliga miljön som 

karaktäriserar Non-Big 4-byråer enligt avsnitt 6.1.4. Trots att tre revisorer kom in i deras 

nuvarande byråer under samma tidpunkt på året har upplevelserna varit olika. 

Avslutningsvis verkar alla revisorer uppleva mer för- än nackdelar med ett byråbyte. 
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6.2.5   Byråspecifika  upplevelser  

Revisor A, D och E tog inte med sig klienter vid byråbytet. De har alla bytt från en Big 4-

byrå och var vid tidpunkten för byråbytet inte auktoriserade. Revisor E utryckte det som att 

de därmed ännu inte blivit ”klientbärare”. Revisor F som hade bytt från en Non-Big 4-byrå 

var den enda icke-auktoriserade revisorn som fick med sig en klient. Detta indikerar att han 

har haft möjlighet att skapa klientrelationer på ett annat vis än Big 4-revisorer. Som 

diskuterat i avsnitt 6.1.4 är autonomi ett karaktärsdrag för Non-Big 4-byråer. Om denna 

autonomi lett till mer kundkontakt skulle det förklara att revisor F har byggt upp ett 

förtroende från kunden.  

 
De två revisorer som upplevde ett opersonligt bemötande vid uppsägningen lämnade båda 

Big 4-byråer. Den enda revisorn som verbaliserade någonting positivt i samband med 

uppsägningen lämnade en Non-Big 4-byrå. Vi tolkade också hans upplevelse av 

uppsägningssituationen som mer personlig. Detta stämmer överens med diskussionen i 

avsnitt 6.1.4 om att det i Non-Big 4-byråer finns en mer personlig miljö.  

 

De två revisorer som sa att bytet gjorde att de kunde uppskatta sin nuvarande byrå mer har 

båda bytt mellan Big 4-byråer. De säger också att bytet har gjort att de kan uppskatta 

fördelarna med sin förra byrå. Detta vittnar om att de ser fördelar- och nackdelar med båda 

organisationerna vilket kan stötta tolkningen som diskuteras i avsnitt 6.1.4 om att revisorer 

som byter till samma typ av byrå som de tidigare arbetat på byrå söker omväxlingen. Vi 

tolkar det som att de revisorer som bytt till en ny typ av byrå har upplevt fördelarna med 

den nya byrå starkare. Revisor D säger till exempel att ”det är ju mycket lättare att lyfta det 

som är bättre här”. Vi tolkar det också som att de revisorerna mer medvetet sökt sig till 

eller ifrån vissa specifika byråegenskaper. 

 
I figur 6.2 nedan illustreras den känslomässiga upplevelsen som de revisorer som bytt 

mellan Big 4-byråer har upplevt.  
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Figur 6.2 Känslomässig upplevelse för revisorer som gått från Big 4 till Big 4. 

Analysen har visat att revisor A och E har många positiva känslor för sin förra byrå, men 

att de upplevde tiden efter uppsägningen som kylig. I dagsläget känner de dock att de 

upplever en nyanserad bild av den förra som såväl den nuvarande byrån. De har insett att 

alla företag har för- och nackdelar eller som revisor E beskriver att ”det är ju inte guld och 

gröna skogar”. Denna nyansering har gjort att de idag känner en större uppskattning för sin 

byrå.  

 
Nästkommande figur 6.3 beskriver istället den känslomässiga upplevelsen för revisor F 

som gått från en Non-Big 4-byrå till en Big 4-byrå.  

 

Figur 6.3 Känslomässig upplevelse för revisorn som gått från Non-Big 4 till Big 4. 

Revisor F hade positiva känslor för sin förra byrå och analysen tydde på en lojalitet 

gentemot hans förra byrå. Tiden efter uppsägningen upplevdes som positiv då han kände 

uppskattning från chefen och kollegorna. Idag upplever han sitt arbete som meningsfullt, 

då han sökte ett större sammanhang, vilket han verkar känna sig tillfreds med. 

 

Positivt Kyligt Nyanserat

Positivt Uppskattad Meningsfullt
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Vidare till figur 6.4 som illustrerar revisor C och D:s, som gått från Big 4- till Non-Big 4-

byråer, känslomässiga upplevelser.  

 

Figur 6.4 Känslomässig upplevelse för revisorer som gått från Big 4 till Non-Big 4. 

Både revisor C och D verkade uppleva negativa känslor på sina förra byråer och deras 

känslomässiga upplevelse i samband med uppsägningen kan beskrivas som dubbelbottnad. 

Gemensamt för båda dessa revisorer är att de i större grad verkar ha velat ifrån deras förra 

byrå, medan övriga respondenter snarare sökte något annat. Revisor C känner idag mindre 

stress och press och revisor D känner sig ”typ som hemma”. Detta tolkar vi som att 

byråbytet har medfört en känsla av välmående för de båda.  

 

Avslutningsvis så illustrerar figur 6.5 revisor B:s känslomässiga upplevelser då han bytt 

mellan Non-Big 4-byråer.  

 

Figur 6.5 Känslomässig upplevelse för revisorn som gått från Non-Big 4 till Non-Big 4. 

Revisor B:s upplevelser på hans förra byråer verkar till största del vara positiva. Han 

upplevde byråbytena som ”påfrestande” i stunden men i dagsläget tolkar vi det som att han 

uppnått den frihet han sökte. 

Negativt Dubbelbottnat Välmående

Positivt Påfrestande Frihet
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7.  Slutsats  
I studiens sista kapitel kommer först en sammanfattning, följt av studiens slutsats. Därefter 

presenteras studiens bidrag och avslutningsvis lyfts förslag på framtida forskning. 

7.1   Sammanfattning    
Studiens syfte har varit att utforska processen kring revisorns byråbyte, vilket inkluderar 

både orsakerna till och upplevelserna av bytet. Detta syfte formulerades genom 

forskningsfrågan: ”Varför byter revisorer byrå och hur upplever de den processen?”. För 

att besvara denna fråga har uppsatsen delats upp i två delar, där den första delen syftat till 

att förstå anledningar till varför studiens revisorer bytt byrå. Den andra delen har syftat till 

att förstå hur revisorerna upplevde byråbytet. I den första delen har det utifrån tidigare 

forskning tagits fram en lista över karaktärsdragen för Big 4- och Non-Big 4-byråer. I denna 

del presenteras även en matris som i analysdelen fylls i med anledningar till ett byråbyte. 

Anledningarna är uppdelade efter vilka typer av byråer revisorerna bytt emellan. I den andra 

delen som delvis har induktiva inslag har en öppenhet eftersträvats och därmed har ingen 

modell tagits fram i förväg. Studiens första del tyder på att organisatoriskt engagemang, 

arbetsglädje, organisations- och byråkultur kan vara några av orsakerna till ett byråbyte. 

Slutligen tyder studiens andra del på att upplevelserna varierar beroende på om du lämnar 

en Big 4- eller Non-Big 4-byrå och om du går till en Big 4- eller Non-Big 4-byrå. Mer 

specifika slutsatser presenteras mer utförligt i avsnitt 7.2 nedan.  

7.2   Slutsats  
Utifrån analysen kan karaktärsdrag för Big 4- respektive Non-Big 4-byråer särskiljas. Dessa 

karaktärsdrag verkar vara en starkare drivkraft för byråbyten mellan Big 4 och Non-Big 4. 

Revisorn som bytt från en Non-Big 4-byrå till en Big 4-byrå har sökt professionell 

utveckling och ett meningsfullt arbete, vilket enligt studiens analys karaktäriserar en Big 4-

byrå. För revisorer som bytt från en Big 4-byrå till en Non-Big 4-byrå indikeras att de sökt 

högre inflytande, autonomi, en mer personlig miljö och mindre krav. Dessa faktorer kan 

kopplas samman med de karaktärsdrag som Non-Big 4-byråer karaktäriseras av. Revisorer 

som har gått mellan Big 4-byråer verkar ha eftersträvat en fortsatt professionell utveckling 

samtidigt som de velat komma framåt i karriären och sökt omväxling. Även revisorn som 

har gått mellan Non-Big 4-byråer har sökt omväxling men även ytterligare inflytande. 
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Gemensamt för de revisorer som inte bytt typ av byrå är alltså att de sökt själva 

omväxlingen som byråbytet ger. De revisorer som byter typ av byrå verkar i större 

utsträckning drivna från eller till vissa byråspecifika karaktärsdrag.  

 

Vidare till hur byråbytesprocessen upplevs, där analysen visat att tidigare upplevelser 

påverkar hur revisorn tar till sig socialisering. Det finns även indikationer på att man kan 

uppfatta den förra byrån annorlunda efter man har kommit in i ett nytt sammanhang, då 

saker kan ses ur ett nytt perspektiv. När individen är ny i en organisation finns en tendens 

att vilja ”bevisa sig”, vilket skulle kunna vara riskabelt för den professionella identiteten. 

Indikationer finns dock även på att ett byråbyte utvecklar den professionella identiteten då 

revisorerna har fått mer kunskap och erfarenheter. Dessa nya insikter skulle kunna leda till 

att revisorerna kan hålla en objektiv syn vid organisatoriska-professionella konflikter. Som 

tidigare forskning indikerat upplever revisorerna att klienternas förtroende är kopplat till 

dem som individ. Vi tolkar det som att de revisorer som fått en helt ny klientportfolio 

framför allt upplever det som positivt, då det utvecklat dem professionellt och i vissa fall 

mött deras personliga preferenser.  

 
De flesta revisorerna upplever tiden kring uppsägningen som negativ, eller åtminstone 

dubbelbottnad, förutom en revisor som hade en del positiva känslor kopplade till själva 

situationen. Vi tolkar det som att denna revisor, som gick från en Non-Big 4-byrå, fick ett 

mer personligt mottagande vid uppsägningen. Upplevelsen går därmed i linje med att Non-

Big 4-byråer utmärker sig med en mer personlig miljö. Gemensamt för samtliga revisorer 

är att de inte upplever några långsiktiga negativa konsekvenser av byråbytet. Ett par 

revisorer talar också om att de upplever en större uppskattning för den nuvarande byrån på 

grund av att de kan göra jämförelser med en annan byrå. Denna nyansering indikerar att ett 

byråbyte kan stärka det organisatoriska engagemanget. Studien tyder också på att revisorer 

upplever fördelarna med den nya byrån starkare när de byter mellan Big 4 och Non-Big 4, 

än de som inte byter byråtyp. Denna skillnad kan kopplas till att revisorerna, som bytt 

byråtyp, var mer drivna till eller ifrån byråer på grund av byråspecifika karaktärsdrag som 

nämnt i stycket ovan. 
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Anledningen till att revisorer byter byrå verkar därmed vara att de söker sig från eller till 

vissa karaktärsdrag, alternativt söker själva omväxlingen som ett byråbyte ger. Upplevelsen 

av byråbytet skiljer sig åt beroende på vilken typ av byrå revisorn lämnar, och vilken typ 

av byrå revisorn kommer till. Byråbytesprocessen upplevs olika och skiljer sig åt för de 

revisorerna som rört sig mellan Big 4 och Non-Big 4 och de som rört sig inom Big 4 

alternativt inom Non-Big 4. 

7.3   Studiens  bidrag  
Detta avsnitt behandlar studiens teoretiska och praktiska bidrag men även vår självkritik 

och studiens begräsningar.  

7.3.1   Teoretiska  bidrag  

Denna studie har flera teoretiska bidrag. Det första och kanske mest uppenbara bidraget är 

det till personalomsättningslitteraturen. Tidigare forskning har oftast valt att inte särskilja 

på huruvida revisorn lämnar branschen, endast byrån eller arbetslivet i sin helhet (e.g. Chi 

et al., 2013; Nouri & Parker, 2013). Denna studie fokuserar på de fall då revisorn stannat 

kvar i branschen men lämnat byrån, vilket visar vad som kan skilja dessa individer från de 

som lämnar branschen. En sådan skillnad är hur väl individen accepterar stress. Ingen av 

revisorerna i denna studie lyfte stress som den främsta orsaken till att de sökte sig vidare. 

Detta skulle kunna tolkas som att om stressnivån upplevs alltför hög lämnar individen inte 

bara byrån utan branschen i sin helhet. 

 

Studien har också bidragit till tidigare forskning kring socialisering, professionell identitet 

och klientrelationer. Precis som tidigare forskning indikerat, tyder också empirin på att 

tidigare erfarenheter påverkar hur en individ upplever socialisering. Denna påverkan kan i 

förlängningen även ha ett positivt samband med den professionella identiteten. Studien har 

dock belyst hur en nyanställds behov av att bevisa sig själv skulle kunna hindra den 

professionella identiteten från att framträda. Tidigare forskning har visat att relationen som 

klienten har med revisorn är vad som hindrar denne från att lämna byrån (Patterson & 

Smith, 2003). Denna studie har indikerat att relationen även kan göra att klienten väljer att 

följa med revisorn då denna byter byrå.   
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Det sista teoretiska bidraget är kunskap om byråer och vad som driver fram att revisorer 

genomför ett byråbyte har utvecklats, vilket skulle kunna benämnas som byråbytesforsking. 

Vi har sett att det finns vissa karaktärsdrag som kan skilja mellan Big 4- och Non-Big 4-

byråer och några av dessa drag har framkommit som möjliga drivkrafter från eller till en 

viss typ av byrå. Då revisorer byter till samma byråtyp som de tidigare arbetat på finns det 

indikationer på att byråspecifika egenskaper inte driver dem lika starkt, utan att de 

framförallt söker någon form av omväxling. Det verkar också som att dessa revisorer 

upplever fördelarna med den nya byrån mindre påtagligt än de vars byråbyte drivits av 

byråspecifika egenskaper. 

7.3.2   Praktiska  bidrag    

Studiens empiriska resultat har bidragit med att belysa anledningarna till varför studiens 

revisorer bytt byrå. Dessa anledningar kan vara intressanta för personalansvariga att få 

kännedom om, då en medvetenhet kring dessa eventuellt kan förebygga att andra revisorer 

lämnar. Rekryteringspersonal kan även använda studien för att anställa revisorer som 

passar just deras typ av byrå. Hur byråbytesprocessen upplevs har inte studerats tidigare. 

Studien kan därför bidra med känslomässiga upplevelser från revisorer som faktiskt 

genomgått processen. För chefer inom revisionsbranschen kan det vara givande att veta hur 

dessa revisorer upplevt uppsägningsprocessen. Att veta vilka saker som dessa revisorer 

uppskattat och varit missnöjda med kan påverka relationen till chefen och byrån i 

framtiden.  

 

Studien kan också bidra med stöd för de revisorer som inte fullt ut trivs på sin byrå men 

inte vet vad ett byråbyte innebär och vad som rent praktiskt händer. Genom att läsa studien 

kan detta ge dem en förståelse för byråbytesprocessen, förbereda dem och kanske till och 

med ge dem mod att genomföra ett byråbyte. Slutligen kan även studien hjälpa 

nyexaminerade ekonomer genom att ge dem en känsla för vilka karaktärsdrag som finns på 

Big 4- respektive Non-Big 4-byråer. Syftet med studien har inte varit att generalisera men 

den ger ändå indikationer på hur kulturen upplevs på respektive byrå.   
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7.3.3   Självkritik  och  begränsningar  

I denna studie har revisionsbyråerna delats upp efter Big 4 och Non-Big 4. Med tanke på 

att det i Sverige finns medelstora byråer som är nästintill lika stora som Big 4-byråerna 

hade det gett en mer rättvisande bild att använda fler än två dimensioner. Att till exempel 

dela in byråer i små, medelstora och stora, hade speglat praktiken bättre eftersom det finns 

en stor spridning mellan de olika Non-Big 4-byråerna. Begreppet Non-Big 4 inkluderar 

nämligen allt ifrån lokala enmansbyråer, till globala paraplyorganisationer med över 

ettusen anställda bara i Sverige. Studien har inte heller tagit hänsyn till kontorsstorlek och 

geografisk placering. Att inkludera dessa faktorer hade kunnat bidra till en mer nyanserad 

studie eftersom intervjuerna har indikerat att kulturen varierar beroende på dessa faktorer.  

 
Studien baseras på en kvalitativ metod, vilket gör studien subjektiv eftersom ett kvalitativt 

tillvägagångssätt innebär mer tolkning för forskaren. Flera av revisorerna har blivit 

informanter genom personliga kontakter, vilket kan göra att subjektiviteten ökat. 

Tillförlitligheten är därmed begränsad då andra forskare möjligtvis kan tolka det empiriska 

resultatet annorlunda. Tillförlitligheten kan även ha påverkats av att studiens ämne kan ses 

som känsligt, vilket kan ha inverkar på vad och hur mycket informanterna delat med sig 

utav.  

7.4   Förslag  på  framtida  forskning    
Ett förslag på framtida forskning är att utifrån denna studie skapa hypoteser som testas 

kvantitativt. Denna studie har syftat till att utforska byråbyten medan en kvantitativ studie 

på området hade kunnat förklara och vidare generalisera. Vi föreslår följande hypoteser: 

1)   Byråbyte från Big 4 till Big 4 förklaras av revisorns önskan om professionell utveckling, 
karriär och omväxling 

2)   Byråbyte från Non-Big 4 till Big 4 förklaras av revisorns önskan om professionell 

utveckling och meningsfullt arbete 

3)   Byråbyte från Big 4 till Non-Big 4 förklaras av revisorns önskan om inflytande, 

autonomi, personlig miljö och mindre krav 

4)   Byråbyte från Non-Big 4 till Non-Big 4 förklaras av revisorns önskan om inflytande och 

omväxling 
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Baserat på begräsningarna som diskuterats i avsnittet 7.3.3 ovan skulle det också kunna 

vara givande att undersöka hur kontorsstorlek påverkar hur olika byråer upplevs. Det skulle 

kunna vara så att skillnaden i upplevelse ligger i kontorsstorlek snarare än huruvida byrån 

tillhör Big 4 eller Non-Big 4. Om det visar sig att det förhåller sig på detta vis skulle sådan 

forskning på detta område ge ett mer rättvist resultat. Ett annat förslag är att man tar hänsyn 

till geografisk placering, det vill säga om kontoret ligger i en storstad eller inte. Några av 

våra informanter har vittnat om inställningen att det däremellan finns vissa skillnader.  

 

Denna studies datainsamlingsmetod har varit intervjuer, vilket gör att vi har fått förlita oss 

på informanternas utsagor. Ett sista förslag för framtida forskning är därför att utföra 

observationer på byråer för att observera om karaktärsdragen för byråer framträder, så som 

revisorerna i denna studie upplevt och återgett.    
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Bilaga  1  -  Intervjuguide  
Generella frågor 

1.   Är det okej att vi spelar in intervjun? 
2.   Vilken befattning har du i företaget? 
3.   Hur länge har du arbetat som revisor? 
4.   Hur länge har du arbetet på denna byrå? 
5.   Vilken/vilka byrå/-er har du tidigare arbetat på? 

Anledningar till byråbyte 

6.   Vad är det viktigaste för att du ska trivas på ditt arbete? 
7.   Vad motiveras du av? 
8.   Hur upplever du skillnaden på byråerna du arbetat på? 

c)   Något som var bättre förut? 
d)   Något som är bättre nu? 

9.   Hade du några förväntningar när du bytte byrå? Sökte du något speciellt? 
 

10.  Kan du berätta lite om målsättningarna på din förra byrå? 
Kan du berätta lite om målsättningarna nu? 
 

11.  Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter innan? 
Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter nu? 

12.  Hur skulle du beskriva arbetsbelastningen innan? 
Hur skulle du beskriva arbetsbelastningen nu? 

13.  Hur skulle du beskriva balansen mellan arbets- och privatliv innan? 
Hur skulle du beskriva balansen mellan arbets- och privatliv nu? 

 

14.  Kan du berätta lite om kulturen på din gamla arbetsplats?  
Kan du berätta lite om kulturen nu? 

15.  Hur skulle du beskriva relationen till kollegor innan? 
Hur skulle du beskriva relationen till kollegor nu? 

16.  Hur skulle du beskriva relationen till chefer innan? 
Hur skulle du beskriva relationen till chefer nu? 

Byråbyte 

17.  Hur gick det till när du fick detta jobbet? 
18.  Hur togs det emot när du berättade att du skulle sluta? 

c)   Vilka var de praktiska konsekvenserna? 
d)   Hur kändes det för dig? 

19.  Hur upplevde du den första tiden på denna byrå?  
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20.  Fick du någon mentor när du kom hit? Formell eller informell? 
21.  Ser du några positiva konsekvenser av byråbytet? 
22.  Ser du några negativa konsekvenser av byråbytet? 

 

Avslutande fråga 

23.  Är det okej om vi hör av oss på mejl om det uppkommer någon kompletterande 
fråga? 
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Bilaga  2  –  Informationsbrev    
 

Hej! 

 

Just nu genomförs en av de första studierna kring revisorers byråbyten i Sverige. Vi vill 

därför intervjua dig som är revisor idag och tidigare arbetat som revisor på en annan byrå. 

Intervjuerna kommer att behandlas anonymt så att ingen obehörig kan ta del av 

informationen.   

Varför ska ni delta? 

Vi hoppas kunna svara på varför revisorer byter byrå och hur den processen upplevs. Svaren 

på dessa frågor kan i praktiken användas för att kunna behålla kompetent personal samt 

skapa en förståelse för revisorer som kommer till er byrå. En sådan förståelse kan användas 

för att integrera revisorer på ett effektivt vis som gynnar både revisorn och företaget. 

Studien kommer att mynna ut i en examensuppsats för ekonomprogrammet på Högskolan 

Kristianstad. Det är svårt att finna revisorer som uppfyller kriterierna och vi är därför 

tacksamma om du vidarebefordrar denna fråga till andra revisorer.  

Vi förstår att du har en intensiv period just nu men vi är väldigt tacksamma om du vill delta! 

 
Med vänliga hälsningar 

Sophie Bengtsson och Olivia Ingmarsdotter 

Högskolan Kristianstad 

 

Kontaktinformation: 
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olivia.ingmarsdotter@gmail.com – 0738-08 64 71 


