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Förord  
 
Denna uppsats är en magisteruppsats som är skriven vid Högskolan i Kristianstad 
under vårterminens senare del år 2004. Arbetet med uppsatsen har varit intressant, 
lärorikt och mycket intensivt, där författarna fått använda sina kunskaper som de 
har tillägnat sig under utbildningen gång och samtidigt tillgodogjort sig många 
nya kunskaper. För uppsatsens genomförande har vi på olika sätt varit beroende 
av flera personer till vilka vi med följande rader vill uttrycka vår tacksamhet till. 
 
Ett stort TACK vill vi rikta till Er kontorschefer och revisorer i Helsingborg och 
Lund som tog Er tid att besvara vår enkät. Även ett stort tack till Er testrevisorer i 
Ängelholm som ställde upp att besvara vår enkät under pilotstudien.  
 
TACK vill vi också säga till vår handledare, Sven-Olof Collin, som under arbetets 
gång ständigt varit tillgänglig för värdefulla kommentarer och råd. 
 
Sist, men inte minst, vill vi också tacka våra nära och kära som på olika sätt, 
frivilligt och ”ofrivilligt”, varit hjälpsamma med korrekturläsning, tid och 
förståelse. 
 
Kristianstad, maj år 2004-05-11 
 
 
Anneli Gudmundsson  Hanna Lif 
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Abstract 
 
The purpose of this paper has been to examine the question which strategies 
auditing firms use to enclose the staff in the firm and how effective this strategies 
are. The theory used in this paper can be derived from prior studies and the 
authors own theory and an interview. To conduct the purpose of this paper we 
have used a deductive method. Our findings from this study show that we cannot 
exclude the possibility that there are strategies used that are effective to enclose 
the staff. The answering frequency was 25 % for the head of the offices and 50 % 
for the auditors in our survey. The result may be of use for the auditing firm 
because the result shows among other things what make them stay and which 
strategies that is effective.  
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Sammanfattning 
 
Titel: Vilka incitament ger revisionsbyrån revisorerna att 

inte avskeda arbetsgivaren? 
 
Författare:  Gudmundsson, Anneli 
  Lif, Hanna 
   
Handledare:  Collin, Sven-Olof  
 
Problemformulering: Varför och vad gör revisionsbyråerna för att behålla 

personalen och hur upplevs detta av revisorerna? 
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka varför och vad 

revisionsbyråerna gör för att behålla personalen och 
hur detta upplevs av revisorerna. 

 
Metod: Uppsatsens metod är en förklarande undersökning som 

grundas på den positivistiska ansatsen och där vi utgår 
från den deduktiva metoden. Med tidigare forskning 
som grund har vi utvecklat en bild över vår teori. 
Teorin omfattar 24 underhypoteser som tillsammans 
ska svara på huvudhypotesen. Den empiriska metoden 
består av ett icke sannolikhetsurval och en 
enkätundersökning omfattande 12 kontorschefer och 
169 övriga revisorer (varav 9 resp. 84 svararade). 

  
Slutsatser: Vår huvudhypotes, att ILM är en reaktion på 

responsmekanismerna och inlåsningsverktygen är 
effektiva metoder för att säkerställa 
arbetskraftsförsörjningen på en revisionsbyrå med 
undantag för kontrakt och senioritet, kan vi inte 
förkasta enligt vårt resultat. Detta innebär att 
revisionsbyråer använder sig av en företagsintern 
arbetsmarknad som är en respons på arbetskraftsbrist 
och behovet av att behålla klienter. Inlåsningsverktyg 
som frånvaron av senioritetsprincipen, frihet och 
flexibilitet, nuvarande partnerskap, byråns status, 
byråns goda utbildning, befordringsmöjligheter och 
rörlig lön har visats användas på ett effektivt sätt och 
vissa inlåsningsverktygs effekt kan variera beroende på 
revisorns ålder, kön och nivå. Revisorerna är en viktig 
tillgång för en revisionsbyrå, vilket gör att det borde 
ligga i revisionsbyråernas intresse att veta vad det är 
som gör att revisorerna stannar på byrån för att bl a 
minska risken att förlora klienter. Då antalet 
undersökta revisionsbyråer är få begränsas 
möjligheterna till att generalisera resultatet.    
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____________________________________ 
1. Inledning 

 
Personalomsättning är kostsamt. Ett anställningsförfarande, förlusten av 
kompetent personal och ett negativt rykte kan ha stor påverkan på ett företags 
lönsamhet. Därför är det viktigt att få behålla värdefull personal och i följande 
kapitel beskrivs varför och hur företag, och för uppsatsens ändamål 
revisionsbyråer, kan göra för att uppnå detta. Kapitlet avslutas med 
problemformulering, kapitelindelning och kapitelsammanfattning. 
 

 
1.1. Introduktion i ämnet 
 
Det finns olika teorier om beteenden på arbetet och en teori är att anställda som är 
missnöjda med sin situation kommer att undersöka alternativa situationer. Om de 
är medvetna om att alternativ existerar finns det en risk att dessa lämnar den 
nuvarande arbetssituationen (Landau & Helland, 1986). Det är framför allt två 
kostnader som drabbar organisationen om en anställd lämnar och det är kostnaden 
för en ersättare och uppsägning. Det finns tre huvudsakliga kostnader för att finna 
en ersättare: rekryteringskostnad och kostnaden för att attrahera kandidater, 
kostnaden för att uppskatta kvalifikationerna och kännetecknena hos kandidaterna 
och träningen, kostnaden för att öka prestationsnivån hos nyanställda till samma 
nivå som dess företrädare (Toft, 1987). Hög rörlighet kostar och det är därför 
viktigt att veta vilka faktorer som har störst påverkan för att ha möjlighet att 
förhindra att man förlorar viktiga resurser. Ett sätt är att använda sig av en intern 
arbetsmarknad (ILM, internal labor market). 
 
En ILM består vanligen av en befordringsstege som börjar från botten och där 
individen arbetar sig uppåt och på olika sätt binds vid organisationen och bara kan 
klättra inom företaget genom att börja på det första trappsteget (Collin, 2003). 
ILM resulterar i mer eller mindre långsiktiga överenskommelser mellan företaget 
och dess anställda och som inkluderar b la regler gällande lön, arbetstid och 
befordringsmöjligheter (Wachter & Wright, 1990). Den kanske vanligaste orsaken 
till användningen av ILM är att den reducerar personalomsättningskostnader. 
Företag med anställda som kostar mycket att byta ut och som är beroende av 
företagsspecifika kunskaper som frambringas genom att internt träna personal 
skapar ofta ILM för att på det sättet försöka låsa in (bibehålla) personalen och 
skapa tillgivenhet och lojalitet. Ett sätt är att ge personalen en, relativt andra 
företag, hög lön och möjligheter till befordring (le Grand, Ryszhard & Tåhlin, 
1995). 
 
Revisionsbyrån verkar på en marknad där den säljer olika former av tjänster 
såsom revision och rådgivning till klienter och dessa klienter är primärt företag. 
Revisionsbyrån är ett kunskapsföretag där de anställda är en kritisk resurs för 
företagets framgång och för att revisorerna ska kunna hålla sig a jour med 
gällande lagar och regler måste byrån lägga ner mycket pengar i 
internutbildningar. Det är därför viktigt att byrån får behålla revisorn för att kunna 
få utdelning på den investering arbetsgivaren gjort på revisorn och man skulle då 
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kunna tänka sig att byrån utvecklar olika strategier för att på det sättet försöka 
binda revisorerna till byrån. Revisorerna tillhör också en professionell kår, vilket 
ökar utbytbarheten hos individen och borde göra dem rörligare eftersom de vid ett 
eventuellt byte av revisionsbyrå inte behöver börja från botten av stegen igen. 
Detta torde göra starka incitament nödvändiga för att byrån ska få behålla sina 
värdefulla revisorer.   
 
Brierley & Gwilliam (2003) lyfter fram vikten av human resource management 
(HRM) inom revisionsbyråer. HRM inkluderar b la  rekrytering, socialisering, 
arbetstillfredsställelse, motivation och personalomsättning och är viktig inom 
revisionsmiljön eftersom denna är förenad med ett högt behov av ständig 
förkovring och uppdatering och hög press att möta olika deadlines inom 
revisionen. Den professionella personalen är revisionsbyråns främsta tillgång och 
företagets framgång beror på hur man lyckas motivera, behålla och tillfredställa 
dem. Därför är forskning nödvändigt för att kunna identifiera de faktorer som 
skapar den bästa atmosfären för revisionsbyrån (Brierley & Gwilliam, 2003). 
 
1.2. Problematisering 
 
För godkända och auktoriserade revisorer är det viktigt att arbetsgivaren lyckas 
med uppgiften att behålla värdefull personal. Förutom kostnaden att hitta en 
ersättare och eventuell irritation från klienter som ständigt får bekanta sig med en 
ny revisor finns det andra kostnader som uppkommer när en värdefull medspelare 
lämnar sin arbetsplats och andra anledningar till varför det är viktigt att få 
personalen att stanna.  
 
Gruppen av revisorsassistenter är viktiga med tanke på det ökade antalet studenter 
som läser på revisorsprogram och för att det är från denna grupp som 
arbetsgivarna främst anställer. Problemet med en hög personalomsättning bland 
revisorsassistenter är stort i västvärlden och uppgiften att lösa hur man behåller 
personalen är därför viktig. Revisionsbyråerna lägger ner stora investeringar på att 
utbilda revisorsassistenterna som är bortkastade om företaget förlorar revisorn 
(Chia, 2003). 
 
Revisionsbyråerna anställer oftast nyutexaminerade ekonomer, vilket innebär att 
dessa har liten eller ingen arbetslivserfarenhet och efter ett tag på byrån inser vissa 
att detta inte var rätt val och av den orsaken lämnar byrån. Det är också populärt 
att ta människor från revisionsbyråer om man vill ha en ekonom eftersom denna 
snabbt får en bred erfarenhet och kompetens på revisionsbyrån (Intervjuperson X, 
personlig kommunikation, 19 april, 2004).  
 
Anledningarna till varför man vill behålla just den personalstyrka som redan 
existerar kan vara flera. Det kan vara att den anställde besitter företagsspecifik 
kunskap som skapar ett värde för företaget och som förloras om individen lämnar 
företaget. Vid brist på arbetskraft och svårigheterna därmed ökar att kunna ersätta 
en förlorad medarbetare är det angeläget att inte denna situation uppstår. Genom 
att individen vid internrekrytering är känd av arbetsgivaren, d v s att denne har en 
viss kontroll och känner bättre till den anställdes kompetens och kapacitet än vad 
som kan vara möjligt att veta om en extern nykomling gör det viktigt att behålla 
individen. Inom vissa organisationer spelar sedvänjan roll på det sättet att 
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företaget av tradition använder sig av en befordringsstege. Om den anställde 
känner till detta kan det vara av intresse för denne att satsa på en karriär inom 
organisationen (Collin, 2003). För revisorns del kan han/hon vilja klättra nivåerna 
upp till auktoriserad eller partner.  
 
Till dessa teorier och detta resonemang lägger vi själva till risken att 
revisionsbyrån kan förlora värdefulla klienter – en risk som vi misstänker kan vara 
betydande om den lämnande revisorn startar en egen byrå och får de klienter som 
den anställde har arbetat med på den gamla revisionsbyrån att följa med till den 
nya byrån.  
 
Hur man sedan, direkt eller indirekt, praktiskt går till väga för att påverka 
individen till att stanna kvar inom företaget kan skilja sig från företag till företag.  
Befordringsstegar kan användas där kännedomen att kunna bli befordra ska 
påverka individen att vilja stanna. Senoritetsprincipen där man belönas enligt 
anställningens längd är ett annat sätt som kan fungera inlåsande på vissa 
arbetsplatser. Belöningssystemet är ett sätt revisionsbyrån kan använda sig av och 
går b la ut på att företaget använder sig av såväl ekonomiska som icke 
ekonomiska incitament som av individen ska uppskattas högre än vad den 
kombination belöningar som individen kan erhålla från någon annan och på det 
sätt behålla personalen. De ekonomiska belöningarna skulle för revisorn t ex 
kunna innebära uppbärandet av en hög eller variabel lön. De icke ekonomiska 
belöningarna kan vara revisorers vanligen (åtminstone periodvis) flexibla 
arbetsschema, deras utbildningsmöjligheter vid arbetet och den status som byrån 
ger. Den företagsspecifika tillgången kan användas för att låsa in personalen på 
det sättet att du inte, på en annan arbetsplats, kan dra nytta av den kunskap som 
din anställning ger dig och därmed är beroende av din nuvarande anställning. 
Kontraktsmöjligheterna är effektiva (Collin, 2003) om möjligheterna att 
kontraktera en revisor sträcker sig mer än den vanligen använda tremånatliga 
uppsägningstiden. Att använda socialisering och organisationskulturen som ett 
sätt att knyta till sig den anställde kan innebära att organisationen försöker få 
personen att likna, jämföra och identifiera sig med organisationen så att steget till 
ett annat företag blir större att ta (Collin, 2003). För en revisor är professionen i 
sig en socialiseringsprocess där yrket ska följas av särskilda normer och 
standarder, men själva organisationen skulle kunna tänkas skapa egna särskilda 
värderingar och ett visst sätt att tänka och bete sig.  
 
Ovan har förklarats varför vissa företag använder sig av en intern arbetsmarknad 
och resonemang har förts för att applicera dessa anledningar på revisionsbyråer. 
Vilka redskap som kan användas har också visats, d v s hur företaget praktiskt kan 
gå tillväga för att binda värdefull personal till företaget. Man skulle då också 
kunna fråga sig om det är samma faktorer som är avgörande i revisorns synvinkel,  
d v s vad denne/denna upplever vara de faktorer som revisionsbyrån använder för 
att individen ska stanna kvar inom företaget. På det sättet önskar vi undersöka 
inlåsningsverktygens effektivitet. Faktorernas effektivitet skulle också kunna 
skilja sig beroende på ålder, kön och nivå, vilket också kommer att undersökas. 
Det kan tänkas att man kanske är mer angelägen att behålla revisorer på vissa 
nivåer och använder olika inlåsningsverktyg för olika revisorer. 
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Vi kommer i denna uppsats att utgå från olika teorier om ILM, men även andra 
teorier för att kunna förklara om och i så fall varför stora revisionsbyråer (>9 
anställda) försöker behålla sina värdefulla revisorer och vilka strategier 
revisionsbyråerna har för att få sin personal att stanna.  
 
Det är om detta denna uppsats kommer att handla, vilket leder fram till uppsatsen 
problemställning: 
 
Vilka strategier använder revisionsbyråer för att stänga in personalen och 
hur effektiva är dessa? 
 
1.3. Syfte  
 
Uppsatsen syfte är att undersöka vilka strategier revisionsbyråerna använder för 
att stänga in personalen och hur effektiva dessa är. 
 
1.4. Disposition  
 
Nedan ges en kortfattat uppsatsens kapitelindelning. Uppsatsens alla kapitel 
avslutas med en kapitelsammanfattning. 
 
Kapitel 1 introducerar läsaren i uppsatsens ämne som renderar i 
problemställningen och syftet: vilka strategier som revisionsbyråer använder för 
att stänga in personalen och hur effektiva dessa är. 
 
Kapitel 2 ger uppsatsens metod, vilken motiverar valet av en positivistisk ansats 
och huvudsakligen deduktiv metod. Kapitlet förklarar också den teori som arbetet 
bygger på. 
 
Kapitel 3 redogör för uppsatsens teori som utgår från en bild som förklarar varför 
och hur revisionsbyrån kan låsa in värdefull personal och vad revisorn själv anser 
vara orsakerna att han/hon stannar kvar på byrån.  
 
Kapitel 4 innehåller den empiriska metoden och beskriver således 
enkätundersökningens uppbyggnad och utförande, där bland annat valet  
av ett icke sannolikhetsurval och en enkätundersökning motiveras. 
 
Kapitel 5 ger en analys över resultaten av Chitvå,- Kruskal-Wallis- och Mann-
Whitney testen. För den läsare som inte är intresserad av en ren analys av 
undersökningens resultat hänvisas istället till kapitel sex som även innehåller 
författarnas egna reflektioner. Kapitlet redogör också för analysens förutsättningar 
där en bortfallsanalys och analys av kontrollvariabler ges.  
 
Kapitel 6 är ett kapitel där författarna ger sina reflektioner av analyskapitlets 
testresultat och som relateras till kapitel tres teori. 
 
Kapitel 7 är uppsatsens avslutande kapitel som innehåller en slutsats och förslag 
till fortsatt forskning. 
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1.5. Kapitelsammanfattning  
 
Kapitlet tar sin utgångspunkt i att det är kostsamt med en hög personalomsättning 
och att företag därför måste finna strategier för att behålla betydelsefull personal 
inom företaget. Via olika teorier som appliceras på revisionsbyråer resoneras 
varför och hur ett företag gör för att minska utflödet av viktiga medarbetare. 
Anledningar till varför kan vara företagsspecifika kunskaper, arbetskraftsbrist, 
kontroll, sedvänja och viljan att behålla klienter. Redskap eller tillvägagångssätt 
till hur man låser in personal kan vara via befordringsstegar, senoritetsprincipen, 
belöningssystemet, genom företagsspecifik kunskap, kontrakt och socialisering. 
Resonemanget appliceras på revisionsbranschen. 
 
Kapitlet avslutas med problemställningen vilka strategier revisionsbyråer 
använder för att stänga in personalen och hur effektiva är dessa samt en 
disposition över uppsatsen. 
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___________________________________ 
 

2. Uppsatsens metod 
 
Kapitlet förklarar valet av den positivistiska ansatsen och den deduktiva metoden. 
Avsnittet upplyser också om uppsatsens teoriutveckling som delvis är författarnas 
egen konstruktion. 

 
2.1. Ansats och metod 
 
Att deducera en hypotes ur en teori innebär enligt Bjereld, Demker & Hinnefors 
(2002) att forskaren logiskt härleder en hypotes som skall vara empirisk prövbar. I 
uppsatsens undersökning använder vi oss av den deduktiva metoden som 
utgångspunkt då vi utgår från teorin för att testa våra hypoteser. Teorin har 
emellertid även drag av induktion d v s den utgår till viss del från empirin i stället 
för teorin (Saunders, Lewis & Thornhill, 2003). Den induktiva metoden kommer 
in då vi inte har fullständig kunskap om hur det företer sig på en revisionsbyrå. Vi 
utförde en intervju för att från erfarenhet kunna skapa en god teori som med större 
sannolikhet speglar verkligheten.  
 
Uppsatsens undersökning har en förklarande inriktning d v s den syftar till att 
klaragöra orsakssamband inom ett område d v s hur olika faktorer är kopplade till 
och påverkar varandra (Lekvall & Wahlbin, 1993). Vi ska dels se på varför 
revisionsbyråer tillämpar ILM, d v s om de gör det och i så fall varför och dels ska 
vi undersöka om det finns ett samband mellan revisionsbyråers sätt att låsa in 
önskvärd personal och vad revisorerna själva ser som inlåsande, d v s om 
inlåsningsverktygen revisionsbyråerna använder är effektiva. Dessutom ska det 
undersökas om revisorerna varierar i vad de upplever som inlåsande utifrån ålder, 
kön och beroende på vilken nivå han/hon befinner sig på.  
 
Ett problem med denna väg för teoriutveckling är att hypoteserna redan brukar 
vara accepterade eller förkastade innan forskaren hunnit ta med den ut i 
verkligheten (Bjereld et al., 2002). Men vi anser oss inte stå inför det problemet 
då vi inte vet om byråerna använder sig av en ILM och skulle det visa sig att de 
gör det har vi inte tillgång till fullständig information om varför och hur de gör för 
att säkerställa arbetskraftsförsörjningen. Vi är noviser på området, vilket gör att 
vår oberoende ställning inte rubbas på ett sätt som negativt eller märkbart sätt som 
kan påverka vår undersökning. Däremot kan tänkas att vi genom vår okunskap 
påverkas, men vi bedömer att denna risk inte är tillräckligt stor för att påverka vår 
ställning. 
 
Kunskapsteorin innehåller två olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter; den 
positivistiska och hermeneutiska traditionen. Positivism menar att vetenskaplig 
kunskap uttrycks i språkliga satser som skall kunna visas sanna i den meningen att 
de överensstämmer med verkliga förhållanden, d v s att ett påstående är sant om 
det överensstämmer med hur det är i verkligheten. Men för att kunna pröva 
kunskap ställs krav på att uppskattningar och bedömningar ersätts med 
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observation och mätning (Wallén, 1996). I denna studie har vi en positivistisk 
utgångspunkt, vilket kan motiveras utifrån att vi utgår från den deduktiva metoden 
d v s vi utgår från teorin. Vi har utformat hypoteser utifrån teorin som är testbara 
påstående om verkligheten och med detta angreppssätt kan resultatet härledas som 
en logisk slutledning och därmed kan det fastställas om hypoteserna förkastas 
eller ej. Våra underhypoteser är förmodligen inte fullständigt uttömmande då det 
kan finnas andra orsaker till varför och hur man kan låsa in personal och varför en 
eventuell variation i effektivitet uppstår.  
 
Enligt den hermeneutiska traditionen söker man kunskap om det som inte direkt är 
observerbart utan man studerar verkligheten från människors föreställningar om 
verkligheten. Vidare är målet inte att utforma hypoteser som anger mätbara 
egenskaper mellan egenskaper i världen utan man vill formulera en teori som 
förmedlar en förståelse för hur människor tillhörande en viss grupp uppfattar 
verkligheten (Hartman, 2001). Orsaken till att vi inte använder oss av den 
hermeneutiska traditionen är att vi anser att utformande av hypoteser som anger 
mätbara egenskaper hjälper oss i vårt tolkningsarbete och är ett effektivt 
angreppssätt i förhållande till något som inte är direkt observerbart.  
 
Våra intressenter är framför allt revisionsbyråer men även andra företag som 
kräver en profession, som t ex advokatbyråer, skulle kunna tänkas ha intresse för 
vår undersökning. 
  
2.2. Teori 
 
Vad står ordet teori för? En god teori skall enligt Bjereld et al. (2002) kunna 
förutsäga utfallet av en undersökning. Men en bra teori är bara bra i den meningen 
att den är användbar, vilket innebär att den skall utesluta en del möjligheter och 
förutsäga andra. Teorin skall även hjälpa oss hur vi ska tolka våra resultat. 
Uppsatsens teori grundar sig på tidigare teorier, egna teorier och en explorativ 
intervju. Teorin som vi tillämpar i detta arbete kommer vi att pröva genom en 
enkätundersökning som dels ställs till kontorschefen och dels till revisorerna på 
större revisionsbyråer.  
 
Det finns mycket forskning på området men inga undersökningar, av vår 
kännedom, gjorda på just revisionsbyråer. Vi har dock hittat en undersökning 
gjord på en advokatbyrå, vilket är ett yrke som kräver en profession precis som 
revisorsyrket. Denna undersökning har till stor del endast undersökt ILM. Men i 
uppsatsens undersökning tittar vi även på andra faktorer eftersom vi vill se hur det 
ser ut i revisionsbyråer och ge ny kunskap om detta område. Våra hypoteser 
bygger till största delen på tidigare forskning, men även på intervjun och egna 
spekulationer och resonerande utifrån en revisionsbyrås perspektiv. 
 
Tidigare nämndes att undersökningen hade en förklarande inriktning. Vår 
undersökning har även en viss grad av explorativ inriktning, vilket beror på 
avsaknad av kunskap om det aktuella området (Lekvall & Wahlbin, 1993). Med 
det aktuella området menar vi kunskap om just revisionsbyråers sätt att tillämpa 
ILM och vad som är företagsspecifik kunskap på en byrå o s v. I sådana 
situationer menar Lekvall & Wahlbin att man kan göra en undersökning med det 
begränsade syftet att lära sig så mycket om problemområdet som möjligt. De 
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menar vidare att detta görs för att klara av att göra en fruktbar beslutsanalys och 
att därefter göra en undersökning med högre ambitionsnivå. Vi har utfört en 
intervju för att kunna få insyn, kunskap och förståelse om varför och hur en 
revisionsbyrå nyttjar inlåsningsverktyg för att låsa in önskvärd personal. Denna 
intervju har varit givande för vår teoribildning då vi har fått en bättre bild varför 
ILM används och hur de praktiskt går tillväga för att behålla sin personal.  
 
2.3. Kapitelsammanfattning  
 
Uppsatsen utgår från den deduktiva metoden då det finns en befintlig teori att utgå 
ifrån. Den har emellertid även vissa drag av induktion eftersom vi inte hade 
fullständig kunskap om problemområdet, vilket i viss mån avhjälptes genom en 
explorativ intervju. Uppsatsens undersökning har huvudsakligen en förklarande 
inriktning då syftet är att se på vilka strategier revisionsbyråer använder för att 
behålla sin personal och om det finns ett samband mellan revisionsbyråers sätt att 
binda personalen till företaget och vad revisorn själv ser som inlåsande samt om 
inlåsningsverktygens effektivitet varierar med revisorns ålder, kön och nivå. I 
denna studie har vi en positivistisk utgångspunkt, som grundar sig på att vi utgår 
från den deduktiva metoden. Vi har utformat hypoteser, utifrån befintlig teori och 
egen teori och genom en intervju. Dessa avser vi att testa om de stämmer överens 
med verkligheten d v s om påståendena är sanna och då kan vi inte förkasta våra 
hypoteser. 
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3. Teori 
 
Denna del av uppsatsen beskriver den teori som arbetet är uppbyggt kring. 
Byråns, revisorns och den interna arbetsmarknadens roll definieras. Utifrån en 
bild som förklarar varför och hur revisionsbyrån kan låsa in värdefull personal 
och vad revisorn själv anser vara orsakerna att han/hon stannar kvar på byrån. 
Bilden visar också de olika faktorer som sedan förklaras och som kan göra att 
revisorerna skulle kunna variera i sina attityder. 
 
 
3.1. Karaktärisering av revisionsbyrån och 

revisorn 
 
En revisionsbyrå utmärks av att innefatta två olika befordringsstegar. Den ena är 
byråns och den andra är professionens. När vi pratar om byråns stege menar vi 
möjligheterna för individen att ha en karriär inom revisionsbyrån. Antalet nivåer 
kan troligen variera från byrå till byrå, men vi har delat in dem i fyra nivåer och 
det är assistent, godkänd, auktoriserad och partners. Professionens stege innebär 
att de individer som är assistenter har möjlighet att bli godkänd och slutligen 
auktoriserad revisor. Detta innebär att det finns två tänkbara tillfällen för 
individen att klättra; både på byråns och på professionens stege.  
 
 
Det finns tre lagstadgade revisorsnivåer och dessa är i tur och ordning assistent, 
godkänd och auktoriserad revisor. Det är emellertid vanligt att revisionsbyrån 
definierar olika mellannivåer, t ex. erfaren assistent, senior och manager. Alla 
revisorer är avlönade där partnern vanligen får en förhållandevis stor del av 
byråns vinst. Det är i princip enbart auktoriserade revisorer som blir partners. 
 
Professionella arbetsmarknader är ofta tänkta att vara öppna interna 
arbetsmarknader där en befordran är sällsynt och laterala intåg är vanliga (Collin, 
2001). Men en undersökning som Wholey (1985) gjorde på advokatbyråer visade 
dock tvärtom d v s att en befordran internt var vanligare än laterala inträden. På en 
advokatbyrå blev tre av fyra partnerpositioner ockuperade genom befordran och 
inte av lateralt intåg. Wholey kom också fram till att advokatbyråers tillväxt, antal 
stora klienter och addering av stora klienter ökade befordringsmöjligheterna och 
att advokater som tågade in i byrån som kollegor hade 50 % chans att bli partner. 
Wholey´s undersökning borde kunna appliceras på revisionsbyråer eftersom båda 
yrkena innefattar en profession, som torde ha en likvärdig befordringsstege. Ser 
man till undersökningen av Wholey ska det förekomma möjligheter att klättra 
uppåt på de olika nivåerna inom en revisionsbyrå och att de anställda ska kunna 
påverka klättringen till viss del. Detta skulle kunna gestaltas i att om den anställde 
kan attrahera stora kunder skulle detta kunna gynna individernas 
befordringsmöjligheter.  
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När revisionsbyrå, organisation, eller företag nämns i uppsatsen syftar vi endast 
till stora (>9 anställda) revisionsbyråer. Detta gör vi för att i en stor organisation 
är det mer sannolikt att en intern arbetsmarknad uppstår i förhållande till en liten. 
Anledningen till detta är att det finns fler möjligheter till befordran eftersom 
antalet hierarkiska nivåer oftast är fler. Dessutom är det i dessa organisationer 
som en byråkratisk kontroll behöver introduceras p g a att det där är vanligt att 
ägaren eller överordnanden  inte känner till varje individuell anställd tillräckligt, 
vilket leder till att han/hon måste använda opersonliga mekanismer för kontroll 
(Pfeffer & Cohen, 1984). 
 
Beroende på vilken roll revisorn intar regleras den genom olika lagar och 
förordningar. I ABL regleras endast vad den valda revisorn får och inte får göra. 
Revisorslagen och revisorsförordningen vänder sig till auktoriserade och 
godkända revisorer (FARs revisionsbok, 2002). 
 
Revisorns roll kan delas upp dels i den renodlade revisorsrollen och dels i den 
utvidgade revisorsrollen. Den renodlade revisorsrollen vars uppgift är att uttala sig 
om årsredovisningen och om styrelsens och VD: s arbete är den lagstagade som b 
la regleras i aktiebolagen. Den utvidgade revisorsrollen styrs mer av vad klienten 
vill ha än av bestämda regler (FARs revisionsbok, 2002). Revisorn kan, enligt 
Cassel (föreläsningsanteckningar, Högskolan i Kristianstad, VT-2003) dels ge den 
granskade en viss rådgivning löpande som en naturlig del av granskningsinsatser, 
dels kan klienten önska särskilt beställda konsultinsatser. Det kan t ex. vara råd 
om verksamheten och upphandling. FARs revisionsbok (2002) betonar dock att 
när revisorn intar den rådgivande rollen är det viktigt att ansvaret mellan 
företagsledningen och revisorn är tydlig. Revisorn kan lämna råd och synpunkter 
till sin klient, men får aldrig vara med och fatta beslut. 
 
Revision innebär att kritiskt granska, bedöma och ge utlåtande om redovisning 
och förvaltning. Syftet med externredovisning är att ge användarna av redovisning 
information om företagets ekonomi och förvaltning (FARs revisionsbok, 2002). 
 
I den nya Revisorslagen framgår att Revisorsnämnden (RN) skall vara ansvarig 
för att god revisorssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Detta skall tolkas 
enligt lagmotiven som att den goda seden skall utvecklas b la genom 
rekommendationer och uttalanden från revisorsorganisationerna. RN:s 
huvuduppgift är således att ansvara för att normerna utvecklas på ett lämpligt sätt; 
genom föreskrifter, uttalanden och beslut i enskilda ärenden. Genom den nya 
lagstiftningen angående revisorer fastslås professionens eget ansvar för den 
primära utvecklingen. Det hävdas också att den goda seden inte utvecklas på 
myndigheters kontor utan ute på fältet (FARs revisionsbok, 2002). 
 
Genom den ovan beskrivna regleringen skall revisorn representera en profession 
som skall handla enligt vissa normer och regler och som konsekvens skall 
revisorn, både kolleger emellan och från företag till företag, bedöma en viss 
situation på ett likvärdigt sätt. 
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3.2. Överblick över teorin 
 
Under 1950-talet utvecklades teorin om interna arbetsmarknader av Clark Kerr 
och andra institutionella arbetsmarknadsekonomer (le Grand, 1989). Nedan 
kommer vi dels att presentera olika definitioner av ILM, dels en bild över området 
vi avser att undersöka i denna uppsats för att underlätta för läsaren genom att ge 
en överblick över kommande teorikapitel.   
 
En ILM kan sägas gå ut på att öka effektiviteten och reducera kostnader såsom 
personalomsättningskostnader genom att generera långsiktiga 
anställningsrelationer. Collin (2003) beskriver att en ILM vanligen organiseras 
som en befordringsstege där man börjar från botten och arbetar sig uppåt och där 
arbetarna på olika sätt binds vid organisationen. Stegen skapar möjligheter för 
internutbildning där individen genererar ett värde för organisationen och då gärna 
ett företagsspecifikt värde som leder till en inlåsningseffekt för den anställde. 
Stegen ökar också observerbarheten över arbetarna, vilket ger en fördel framför 
externt inkommande individer som kan ge en falsk information om sig själva. Den 
signalerar också rätt beteende genom att önskvärt beteende leder till befordring 
och slutligen skapar stegen också ett engagemang för företaget genom att utnyttja 
individens vilja att tillhöra en grupp alternativt viljan att erhålla den ekonomiska 
ersättningen. 
 
Doeringer och Piore definierar ILM som en administrativ enhet som t ex. en 
produktionsanläggning inom vilken prissättning och allokering av arbetare styrs 
av ett antal regler och procedurer. De flesta tjänster inom den interna 
arbetsmarknaden fylls genom befordring eller reallokering av personer som redan 
tidigare har gjort entré i organisationen. Dessa tjänster avskalas sedan från direkt 
påverkan från konkurrerande krafter på den externa marknaden. Den interna 
arbetsmarknaden ska skiljas från den externa där den konventionella 
prissättningen och allokeringen sker (Toft, 1987).  
 
Enligt le Grands, (1989) finns det två beståndsdelar hos ILM, vilka brukar betonas 
som viktiga och den ena är befattningsstegar och den andra är 
senioritetsrättigheter. Denna definition av ILM görs även av Baron, Davis-Blake 
& Bielby (1986). De två beståndsdelarna delas in i två komponenter - 
institutionella marknader och interna karriärmöjligheter och belöningar efter 
senioritetsprincipen. Den institutionella marknaden karaktäriseras av att regler om 
anställningsrättigheter och trygghet etableras, som leder till en lång förväntad 
anställningstid. Arbetskraften omformas från att vara en helt rörlig 
produktionsfaktor, vilken kan avskedas och anställas fritt till en delvis fast faktor. 
Interna karriärmöjligheter och belöningar efter senioritetsprinciper karaktäriseras 
av att jobben hänger samman i stegar, vilket innebär att intern rörlighet mellan 
befattningar bildar ordnade karriärlinjer. Båda dessa egenskaper ses som 
relaterade till ökat ömsesidigt beroende och ökad bindning mellan företaget och 
de anställda (le Grand, 1989).  
 
I uppsatsens undersökning används de ovan nämnda definitionerna av ILM d v s 
att den innefattar befordringsstegar och senioritetsprincipen. I bild 3.1. illustreras 
de olika orsakerna till varför en revisionsbyrå skulle kunna tänkas använda sig av 
ILM i de fall de gör detta, vilket leder till frågan hur de går de tillväga för att 
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binda personalen och hur effektivt detta är. Hur revisorerna upplever de olika 
mekanismerna som skäl till att han/hon stannar på en och samma byrå kan 
förmodligen variera beroende på revisorns ålder, kön eller beroende på vilken 
nivå han/hon befinner sig på. Det finns två av de sex hur faktorerna som vi tror 
inte tillämpas för att varken försöka bibehålla personalen eller upplevs som 
inlåsande och det är senioritetsprincipen och kontrakt. Senioritet ses som 
inlåsande i den bemärkelsen att om man inte tillämpar den utan det finnas 
möjligheter för revisorerna klättra förbi sina medarbetare på den interna stegen är 
det kanske ett verksamt inlåsningsverktyg och upplevs kanske även som det. Att 
se frånvaron av  senioritetsprincipen som ett sätt att låsa in personalen kan 
förvisso i första tanke te sig märkligt för läsaren eftersom även frånvaron av andra 
eventuella åtgärder så som t ex frånvaron av tortyr och hot också skulle kunna 
resoneras göra att personalen stannar. Men eftersom senioritetsprincipen i 
forskningen vanligen ses som en av ILM:s viktigaste beståndsdelar väljer vi att 
söka undersöka motsatsen då vi misstänker att detta motsatta förhållande råder i 
revisionsbyråer. När det gäller kontrakt är det antagligen inte långsiktiga kontrakt 
förekommande och därmed inte är något som byråer använder för att behålla 
önskvärd personal och som inte upplevs som det heller.  
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Responsmekanismer Verktyg          Variation 
(Varför)  (Hur)    
     
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3.1. visar den teori som vi applicerat på redovisningsbyråer. Responsmekanismerna förklarar 
uppkomsten av ILM d v s varför ILM kan tänkas uppstå om en revisionsbyrå använder sig av den. 
Inlåsningsverktygen är verktyg för att göra den effektiv, där målet är att låsa in den betydelsefulla 
revisorn. Det undersöks också om inlåsningsverktygen upplevs olika beroende på revisorns ålder, 
kön och nivå (assistent, godkänd, auktoriserad eller partner).   
 
När vi använder begreppet responsmekanismer menar vi behovet av personalens 
företagsspecifika kunskap, arbetskraftsbrist, behovet av kontroll, sedvänja och att 
behålla klienter, vilka är mekanismer som ger upphov till en ILM. Ordet 
responsmekanismer grundar sig på att de olika faktorerna kanske är en respons till 
uppkomsten av ILM i de byråer det finns en. Vidare när inlåsningsverktyg nämns 
syftar vi på; befordringsstegar, senioritet, belöningssystem, kontrakt, den 
företagsspecifika kunskapen, och socialisering/organisationsstruktur d v s metoder 
för att låsa in personalen. Undantag är senioritetsprincipen och kontrakt, vilka 
anses vara ineffektiva metoder för att säkerställa arbetskraftsförsörjningen. 
 
Huvudhypotes: ILM är en reaktion på responsmekanismerna och 
inlåsningsverktygen är effektiva metoder för att säkerställa 
arbetskraftsförsörjningen på en revisionsbyrå med undantag för kontrakt 
och senioritet. 
 
Nedan härleds teoretiskt de olika faktorerna som illustreras i bild 3.1. 
 
3.3. Intern arbetsmarknad 
 
Stängda ILM: s med befordringsstegar används av företag för att motivera, 
värdera och träna anställda över en utvidgad period. Eftersom de anställda 
betraktar deras karriär att vara inom företaget är sannolikheten större att anställdas 
mål blir i linje med organisationens mål, som i sin tur leder till att företagets 
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prestationer förbättras. ILM: s grad av öppenhet påverkar individer, organisationer 
och arbetsmarknadsstrukturer. Graden av öppenhet begränsar vem som är valbar 
och konkurrerande för en position. Öppenheten leder till ökad tillgänglighet av 
information om existerande externa arbeten utanför organisationen, vilken 
kommer från laterala intåg och innebär att det finns en mobilitet mellan företag. 
En fördel med öppna ILM är att den förser företag med en mekanism för att inge 
nya idéer i organisationen. (Wholey, 1985). 
 
ILM kan delas in i två typer beroende på graden av öppenhet. Den ena är 
företagsintern och den andra är yrkesintern. Den förra marknadstypen omfattar ett 
företag eller delar av ett företag, medan flera yrken kan ingå. Den yrkesinterna 
marknaden däremot omfattar ett enda yrke, men kan innefatta flera företag och 
enligt Doeringer & Piore är det vanligen professionella yrken som innefattas här 
och på den marknaden är befordran ovanligt och lateralt intåg mer vanligt 
(Wholey, 1985). Enligt dessa teorier skulle en revisionsbyrå karaktäriseras av den 
yrkesinterna arbetsmarknaden då den innefattar ett yrke d v s en profession som är 
standardiserad, vilket innebär att detta yrke kan omfatta flera företag och inte 
endast en revisionsbyrå. Vidare skulle befordringar vara mindre vanligt.  
 
Möjligen skulle professionens stege kunna karakterisera till att innefatta den 
yrkesinterna, vilken, i så fall, kräver kraftigare ILM insatser. Den yrkesinterna 
arbetsmarknaden är baserad på formell kompetens och karakteriseras av 
horisontella förflyttningar mellan företag d v s förflyttningarna är inte interna. Det 
är en marknad där arbetskraften är homogen (Collin, 2001). Detta innebär att en 
revisor som har klättrat på professionens stege, som t ex han/hon har blivit 
godkänd, behöver inte börja i botten om han byter byrå.  
 
Som nämnts tidigare har Wholey (1985) gjort en undersökning på advokatbyråer 
och enligt denna undersökning, om den appliceras på en byrå, torde en 
revisionsbyrå karakteriseras av en företagsintern arbetsmarknad och att interna 
befordringar skulle vara mer vanligt än lateral intåg. Enligt en intervjuperson som 
är kontorschef på en revisionsbyrå (personlig kommunikation, 19 april, 2004) var 
intågen på byråstegen vanligen i botten. Argumentet för detta var flödet av att alla 
strävar uppåt, vilket skulle kunna ställa till problem om någon helt plötsligt kunde 
komma in på en högre nivå på den interna stegen utan att klättrat från botten. Om 
revisorerna skulle vara helt utbytbara d v s inneha en generell kunskap och om 
intågen på en högre nivå var möjligt på byråns stege skulle incitamentet att stanna 
på byrån försvinna p g a att karriären utsätts för ständigt hot utifrån.  
 
Fördelarna med internrekrytering är att individen känner företaget väl, dess 
verksamhet, affärsidéer, företagskultur, grundläggande värderingar, kontaktnät, 
maktstruktur o s v. Det kan även förbättra arbetsklimatet och de anställdas 
motivation (Berglund, 1988) genom att det ges en möjlighet för individerna i 
organisationen att ha en karriär inom ett och samma företag. Personalen på en 
revisionsbyrå torde känna sig tryggare att få en chef som de känner till. Fördelen 
för personalen är att de kanske känner till vilka förväntningar, värderingar och hur 
han/hon löser olika former av problem. En nackdel med internrekrytering är, 
enligt Berglund, att företaget inte får den förnyelsen av idéer och vidgade 
kunskaper som kanske är erforderligt för att hålla organisationen livskraftig.  
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Underhypotes 1: Revisionsbyråer har företrädesvis en företagsintern 
arbetsmarknad. 
 
3.4. Varför ILM? 
 
Det finns förmodligen inte någon enfaktorförklaring till uppkomsten av 
företagsinterna arbetsmarknader och inte heller till hur de fungerar. Nedan belyses 
några av de möjliga faktorer till varför en organisation använder sig av ILM för att 
på det sättet få behålla värdefull personal. Företagsspecifik kunskap, 
arbetskraftsbrist, kontroll, sedvänja, och viljan att behålla klienter kommer att 
behandlas. 
 
3.4.1. Företagsspecifik kunskap  
 
En orsak till att ILM uppstår är att den reducerar den potentiella kostnaden för 
omsättning av personal i ett företag och opportunism som de anställda står inför 
när arbetarnas färdigheter är företagsspecifika (Baron, Davis-Blake & Bielby, 
1986). Denna förklaring har även Cappelli & Cascio (1991) lagt fram och att 
kostnaden kan variera beroende på organisationsform.  Den reducerade kostnaden 
för ett revisionsbolag torde framför allt vara den kostnaden för träning som 
företaget satsat mycket resurser på med en förhoppning om att frambringa 
framgångsrika revisorer. ILM utvecklar långsiktiga anställningsrelationer för att 
binda arbetarna till organisationen så att de kan reducera kostnaden för on-the-job 
träning (Pfeffer & Cohen, 1984).  
 
Utbildning kan antingen vara generell eller specifik. Den generella utbildningen 
ökar individers marginalprodukt lika mycket i många företag. Den senare 
utbildningen ökar den endast i ett specifikt företag. Utifrån detta argument kan 
man vänta sig att personal med företagsspecifik kunskap har lägre 
personalomsättning än de med generell kunskap. De viktigaste kvalifikationerna 
när det gäller företagsspecifik kunskap skapas genom informell träning och 
upplärning i arbetet. Som även nämnts tidigare är det vanligt att upplärningen på 
arbetsplatsen sker längs med en befordringsstege (le Grand, 1989). Kunskapen på 
en revisionsbyrå är generell i den grad att de har normer och regler som måste 
efterföljas, men trots detta kan det tänkas förekomma kunskaper som är 
företagsspecifika. Den specifika kunskapen skulle kunna innehålla kunskaper om 
hur en viss byrå driver sina projekt, företagskulturen, sättet att arbeta och hur den 
bygger upp kundrelationer. Det kan t ex handla om olika metoder för hur byråer 
gör en riskanalys, vilket torde påverka revisorerna om dessa flyttar. Revisorerna 
skulle kanske påverkas vid arbete i grupp med andra medarbetare med en annan 
syn på vilket sätt man ska gå tillväga. Med andra ord är det kanske inte möjligt för 
revisorn att ta med sina kunskaper från den tidigare byrån till en annan, som även 
kan leda till att revisorn inte passar in på den nya byråns värderingar och dess sätt 
att tänka. Men dessa kunskaper är värdefulla för den byrån som han/hon lämnar 
då de har satsat resurser på denna individ. Därför kanske revisionsbyrån tillämpar 
ILM för att bibehålla sin värdefulla personal. 
 
Underhypotes 2: ILM är en respons på behovet av personalens 
företagsspecifika kunskap. 
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3.4.2. Arbetskraftsbrist 
 
Utbudet på arbetsmarknaden kan påverka så att en utveckling av ILM uppstår  
p g a att organisationen handlar för att klara av anskaffningen av en kritisk resurs.  
En reaktion från en organisation som har problem att säkra ett tillräckligt utbud av 
arbetskraft är att öka lönen för att attrahera det nödvändiga antalet anställda. En 
annan reaktion är att de ökar sin kontroll över sin arbetskraft. Med andra ord 
introducerar företaget en ILM som kan locka arbetare att stanna i företaget och 
kan därmed begränsa träningen till de färdigheter som är mer i karakteristik med 
företaget (Pfeffer & Cohen, 1984). Pfeffer & Cohen skriver vidare att lediga 
arbeten inom en organisation rekommenderas att man fyller upp genom intern 
befordran. Anledningen till detta är att det motiverar personalen genom ett hopp 
om en eventuell befordran finns. Det reducerar även sannolikheten att arbetare 
lämnar företaget för ett bättre erbjudande i något annat företag och därigenom 
förlorar organisationen sina resurser.  
 
För att byråerna på bästa eller på något sätt ska kunna säkerställa den eventuellt 
knappa resursen måste de i den mån det går att fylla lediga utrymmen inom 
organisationen med interna befordringar göra det. Nyttjar byråerna den interna 
arbetskraften motiverar de arbetarna och kan i högre grad säkerställa en långvarig 
relation. Interna befordringar leder till en lång kedja av befordringar om någon 
anställd lämnar på en högre nivå i organisationen. Det säkerställer även den 
knappa resursen då det slutligen krävs att byrån måste rekrytera en ny 
revisorsassistent från den externa arbetsmarknaden, vilken inte anses som en 
knapp resurs som de måste säkerställa. På nivåerna ovanför assistenter kan, med 
andra ord, en viss arbetskraftsbrist tänkas existera då det t ex krävs en mer erfaren 
person med en högre kompetens i förhållande revisorer som rekryteras till den 
lägsta nivån.  
 
Underhypotes 3: ILM är en respons på arbetskraftsbrist. 
   
3.4.3. Kontroll 
 
Collin (2003) skriver att behovet av kontroll skapar ILM: s och detta gör de för att 
organisationen vill skaffa sig information om individer med hög kvalitet så att en 
mer informerad selektion av kompetenta individer främjas. En organisation med 
en ILM och som har förmågan att få anställda att stanna ökar sin kontroll över 
dem (Pfeffer & Cohen, 1984). ILM ökar kontrollmöjligheterna genom den 
utvidgade perioden som organisationen kan observera den anställde. Man kan öka 
kontrollen genom att socialisera de anställda, vilket görs genom transferering av 
normer och värderingar. Genom att överföra normer och värderingar är 
socialisering en kontrollmekanism som kräver en varaktig relation. En varaktig 
relation krävs för att förse de anställda med tid att bli hemma med normerna, 
möjligheter för arbetsgivaren att observera beteende och för att arbetsgivaren ska 
kunna implementera de nyttjade sanktionerna (Collin, 2003).  
 
Stegen på den interna arbetsmarknaden skapar möjligheter för on-the-job träning, 
ökar observationsförmågan av individer, signalerar önskade beteende och skapar 
en bundenhet till företaget (Pfeffer & Cohen, 1984). On-the-job träning kan vara 
viktiga för revisionsbyråer då det är betydelsefullt att individerna kan dela med sig 
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av sina kunskaper för att kunna bidra till byrånsutveckling. Skulle det visa sig att 
individer inte har den förmågan kan det inverka på hans/hennes 
befordringsmöjligheter (Intervjuperson X, personlig kommunikation, 19 april, 
2004). Fördelen för en byrå med en stege är att den skapar information om 
individerna som befinner sig i organisationen om bl a vilken förmåga, ambition, 
grad av social kompetens och hur pass flexibla och effektiva de är i sitt arbete. Det 
ger även företaget en möjlighet att signalera önskvärt beteende, visioner och mål. 
Stegen inom företaget medför att individerna som befinner sig i organisationen 
känner sig motiverade att stanna p g a möjligheterna till en intern karriär. 
Observationsmöjligheter och den avtagande asymmetrin i informationen ger 
företaget bättre upplysningar om vem som är lämpade för bl a en befordran 
och/eller en belöning, medan de individer som byrån inte finner lämpliga försakas 
från dessa incitament. Denna möjlighet att kunna utöva kontroll över de anställda 
grundar sig i den långa relationen som ILM ger upphov till (Collin, 2003). 
 
Personliga relationer och sociala nätverk har betydelse för ekonomiska 
transaktioner och orsaken till det är att de skapar förtroende, information och 
motverkar opportunism. Transaktioner med en part man haft en tidigare 
förbindelse med är att föredra framför en icke upprepad transaktion. Argumentet 
för detta är att de ger billigare, mer detaljerad och mer tillförlitlig information om 
motparten. Sannolikheten att luras i en transaktion reduceras i en kontinuerlig 
relation, vilket beror på att eventuell oärlighet påverkar framtida transaktioner 
mellan parterna. Förutom de ekonomiska anledningarna kommer kontinuerliga 
ekonomiska relationer att fyllas med ett socialt innehåll, som ger förväntningar 
om förtroende och avsaknad av opportunism (le Grand, 1989). 
 
Skälet till att byråerna skulle vilja ha kontroll över sina revisorer skulle kanske 
kunna vara att de värnar om sitt rykte. Att få ett dåligt rykte är kanske inte så 
svårt, men det är förmodligen desto svårare att få ett bra. Men ges då företaget 
möjligheter att bl a observera och tillskansa sig värdefull information om 
individerna i organisationen kan kanske byrån ingripa mot t ex oönskade beteende 
som skull vara till skada för företaget. Ett exempel på oönskat beteende skulle 
kunna vara medarbetare som bidrar till oegentligheter d v s att revisorn gör avsteg 
från de lagar och rekommendation som han/hon är avsedd att följa när det gäller 
att revidera ett företag. Detta skulle kunna tänkas påverka en revisionsbyrås rykte 
på ett negativt sätt när det uppdagas.       
 
Skulle ILM inte ha gett upphov till en långvarig relation skulle kontrollen ha varit 
låg och informationen om personal som rekryteras externt skulle vara av samma 
kvalitet som de individer som rekryteras internt. Detta beror på att de som 
befinner sig i organisationen inte har varit med så länge då omsättningen på 
personal är stor, som gör att asymmetrin i informationen är lika hög oavsett om 
individerna befinner sig internt eller externt. Med andra ord krävs det en långvarig 
relation för att ILM ska fungera som en kontrollmekanism. 
 
Underhypotes 4: ILM är en respons på behovet av kontrollfördelar. 
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3.4.4. Sedvänja 
 
En annan orsak till att organisationer stänger in sin arbetskraft är den av sedvänja. 
Om en grupp av arbetare stannar i samma företag under en längre period 
utvecklas en uppsättning av förväntningar eller sedvänjor. Dessa förväntningar 
eller sedvänjor blir över tiden kodifierat till en uppsättning regler (Osterman, 
1984). Med andra ord har det blivit en tradition att rekrytera internt och tidigare 
handlingar och kulturer blir förankrade i organisationsstrukturen (Collin, 2003). 
 
Det kan vara en fördel om en revisionsbyrå har en intern rekrytering som en form 
av tradition. Men frågan är om företaget klarar av att göra det trovärdigt att de 
kommer att fortsätta att rekrytera internt. Skulle företaget klara det blir sedvänja 
en form av inlåsningsmekanism. Byrån kan göra det trovärdigt genom att betona 
för de anställda att det är en tradition att rekrytera internt, som är en signal från 
företaget till de anställda att de kommer att fortsätta med det i framtiden också. 
Trovärdigheten torde byrån även kunna säkerställa genom att de ständigt tränar 
sin personal och att på det viset ger ett erkännande till individer att företaget satsar 
internt, vilket gör att personen kan känna det meningsfullt att själv satsa på en 
framtid inom företaget. Företaget skulle dessutom kunna skaffa sig ett starkt rykte 
utåt att de föredrar en intern rekrytering och att intåg endast är möjligt från botten. 
Detta skulle kunna leda till att individer som är intresserade av en intern karriär i 
högre grad söker sig till dessa byråer. 
 
Underhypotes 5: ILM är en respons på sedvänja. 
 
3.4.5. Att behålla klienter 
 
Inom revisionsbranschen kan tänkas att det finns en risk att revisorn lämnar 
företaget för att starta en egen revisionsbyrå och att detta inte bara innebär en 
förlust av en duktig medarbetare. Det skulle kunna vara så att klienterna inte i 
första hand väljer en revisionsbyrå utan följer med medarbetaren då klienten 
utvecklat en relation till sin revisor, vilket får konsekvensen att revisionsbyrån 
även förlorar dessa klienter. Detta resonemang torde variera beroende på vilken 
nivå revisorn befinner sig på. Det är förmodligen de personer som är godkända, 
auktoriserade och partners som knyter till sig kunder i sitt arbete. Men partners är 
förmodligen inte särkilt rörliga, vilket kan vara förståeligt, när de nu borde 
komma i åtnjutande av det som har varit dennas/dennes strävan. Resonemanget 
ovan leder framtill att det borde finnas ett starkt argument för revisionsbyråer att 
ha en effektiv ILM åtminstone på nivåerna godkänd och auktoriserad revisor.   
 
Underhypotes 6: ILM är en respons på att revisionsbyråer vill behålla 
klienter. 
 
3.5. Revisionsbyråns inlåsningsverktyg 
 
Föregående kapitel har beskrivit olika teorier kring varför ett företag försöker 
behålla värdefull personal. Detta kapitel koncentreras till hur man praktiskt kan gå 
tillväga och hur den anställde kan reagera, d v s om han/hon motiveras till att 
stanna kvar i företaget. ILM med dess befordringsstegar och senoritetsprincipen, 
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belöningssystemet, användningen av kontrakt, skapandet av företagsspecifik 
kunskap och socialisering/organisationskultur är de strategier som uppsatsen 
behandlar i det följande. 
 
3.5.1. ILM 
 
I tidigare kapitel har definitioner av ILM förklarats innefatta befordringsstegar 
med entré i botten på stegen och senioritetsprincipen. Dessa faktorer kan användas 
som ett sätt att behålla personalen och kommer att behandlas nedan.  
 
3.5.1.1. Befordringsstegar 
 
ILM ska enligt Baron, Davis-Blake & Bielby (1986) karaktäriseras av en stege 
som är tämligen lång, vilket gör det möjligt att under en utvidgad period befordra 
individerna inom en och samma organisation. Arbetena bör inte vara 
koncentrerade till botten av stegen eftersom det begränsar antalet befordringar 
som företaget kan erbjuda. De flesta nivåerna ovanför den nedre delen av stegen 
bör vara stängd för externt intåg för att behålla goda medarbetare. Svaga 
befordringsmönster minskar möjligheterna för en ILM, vilket beror på att 
individer som inte kan se några möjligheter till en intern karriär inte har samma 
grad av lojalitet emot företaget i förhållande till organisationer med starka 
befordringsmönster. Detta är en orsak till att vi har valt att undersöka stora 
revisionsbyråer där dessa faktorer torde vara uppfyllda i högre grad än på en liten 
byrå. Enligt tidigare nämnda intervjuperson koncentreras inträdesjobben till 
största del, på deras byrå, till botten av stegen och innefattar åtminstone sex 
befordringsmöjligheter. Detta är ett sätt för medarbetarna att kunna se sina 
framtida möjligheter att avancera.  
 
Arbetsträningen måste vara uppbyggd så att den dels maximerar villigheten hos 
de som redan är anställda att överföra sina kunskaper till nyanställda, dels att den 
minimerar motstånd från de anställda att skaffa sig ny kunskap. Det är även 
viktigt i träningsprocessen att företaget eliminerar direkt lönekonkurrens och att 
de även begränsar anställningskonkurrensen. Skulle inte företaget göra detta finns 
det en risk att de anställda inte vill lära ut sina kunskaper till andra på 
arbetsplatsen. Upplärningsprocessen innebär att nyanställda imiterar personer med 
längre erfarenhet på arbetsplatsen. Tradition och sedvänja är viktiga 
bestämningsfaktorer för löneskillnader och arbetsallokering inom organisationen 
(le Grand, 1989). Något som också torde vara viktig, men som kanske inte 
fungerar helt konsekvent på en revisionsbyrå är möjligheterna för de anställda att 
inte springa förbi varandra på stegen. För individer på en byrå finns det 
möjligheter att klättra olika snabbt på stegen, men det hänger mycket på 
individens engagemang, förmåga att sälja sig internt, förmåga att knyta till sig 
klienter och förmåga att bidra till företagets utveckling (Intervjuperson X, 
personlig kommunikation, 19 april, 2004). Men trots detta torde inte incitamenten 
att lära de nyanställda försvinna p g a att det är en del av utvärderingsprocessen 
för att bli befordrad att individerna passar in och att de är populära  d v s de måste 
ha en social kompetens och förmågan att kunna samarbeta. Med andra ord är det 
ett incitament för medarbetarna att bidra till tränandet av nya arbetare eftersom det 
ökar möjligheterna för en framtida befordran.  
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Befordringsstegar bör vara ett effektivt sätt för revisionsbyråer att binda 
personalen till sig. Det torde finnas två faktorer som gör att befordringsstegarna 
fungerar som inlåsande. Den ena är den faktiska möjligheten att klättra på byråns 
stege och professionens. Den andra är de eventuella framtida 
befordringsmöjligheten, vilket gör att individerna stannar på en och samma byrå.   
 
Underhypotes 7: Befordringsstegar används som ett effektivt sätt att låsa in 
revisorn. 
 
3.5.1.2. Senioritetsprincipen 
 
Osterman (1984) skriver att befordringsstegar är en form av incitament som får de 
anställda att stanna, vilket beror på att lönen eventuellt höjs hastigare med tanke 
på senioritetsprincipen och p g a att arbetarna adderar anställningsrättigheter, som 
skulle gå förlorade om individen skulle var tvingad att börja från botten på en 
annan stege i någon annan organisation. Senioritetssystemet kan tänkas vara mer 
eller mindre konsekvent på en revisionsbyrå. Systemet innebär i princip en form 
av befordringsgång och kvalifikationsgrunden och enligt detta system skulle en 
befordran och en belöning på en byrå ha med anställningstidens längd i byrån att 
göra. Men på en byrå finns det möjligheter för de som har varit anställda under en 
lika lång eller kortare tidsperiod att klättra förbi de som har varit anställd en 
längre period, vilket även torde innebära en högre belöning. Orsaken till detta är 
att individer som är mer ambitiösa, bidrar till byråns utveckling, genom att ha 
förmåga att knyta till sig kunder och passa väl in på företagskulturen har större 
möjligheter att avancera inom byrån (intervjuperson X, personlig kommunikation, 
19 april, 2004).  
 
Senioritetsprincipen kan möjligen vara något mer konsekvent när det gäller 
professionens stege där revisorerna klättrar från assistent till godkänd till 
auktoriserad revisor. Men det finns dock två reservationer och den ena är att det 
kan ta olika lång tid för individer att bli godkänd eller auktoriserad som t ex att 
trots att de varit anställda under lika lång period kan den ena individen endast 
blivit godkänd medan den andra har blivit auktoriserad. Den andra reservationen 
är att revisorer ska förnya sitt godkännande respektive auktorisation vart 5: e år 
och ges det avslag på ansökan om förnyelse faller de ner från den nivån de 
befinner sig (18 § revisorslagen, 2001:883).  
 
Att revisionsbyråer inte följer senioritetsprincipen konsekvent kan vara ett sätt att 
knyta personalen till byrån. Hade möjligheten att klättra förbi individer på 
stegarna inte funnits hade incitamentet för individer att prestera på en hög nivå 
försvunnit. Dessutom hade flaskhalsar etablerats på stegarna d v s att individer 
som inte har ambitionerna att avancera utan är nöjda med var de befinner sig idag 
hade blockerat stegen. Argumentet leder till att individer som har ambitionerna 
hindras och slutligen leder det till att fördelningen på nivåerna blivit ojämnt 
fördelade. En ojämn fördelning kan leda till att byrån får problem med att 
stimulera arbetarna där det finns för många individer på en nivå. De nivåer där det 
kanske inte finns tillräckligt med revisorer kan leda till problem som att byrån inte 
klara av att ta hand om specifika kunder som har vissa krav. 
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Underhypotes 8: Senioritetsprincipen används inte som ett effektivt sätt att 
låsa in revisorn.  
 
3.5.2. Belöningssystemet  
 
Att använda belöningssystemet kan vara en bra strategi för att låsa in personalen. 
Den kanske bästa och allmänt accepterade illustrationen av belöningens betydelse 
för motivation och insatser finner vi i kontakterna mellan människor och djur som 
hundens godisbit för att sitta fint. I relationen mellan människor är emellertid 
belöningen som motivationsfaktor inte alltid lika enkel att tillämpa (LeBoeuf, 
1986). Ett belöningssystem ställer inte bara krav på de mål som sätts upp och de 
prestationsmått som används vid utvärderingen. För att motivera individer att 
stanna inom företaget och utföra önskvärda insatser krävs även att individerna 
uppskattar och finner ett värde i den belöning som utdelas (Anthony & 
Govindrajan, 2001). 
 
Från en anställds synpunkt är lön en förutsättning för försörjning. Den ska spegla 
arbetsgivarens ställda krav på utbildning, erfarenhet och annat som arbetet kräver.  
För revisorns del innebär detta att en ökad nivå generellt leder till en högre lön. 
Detta motsäger dock senoritetsprincipen som innebär att belöningen ökar med 
anställningens längd eftersom revisorn kan befinna sig olika länge på en nivå 
innan han/hon klättrar uppåt. Men eftersom belöningssystemet ändå utnyttjar 
stegen genom att det innebär befordran och generellt löneökning och på det sättet 
kan fungera inlåsande har vi valt att se belöningen som en inlåsningsfunktion.  
 
Det flesta tänker nog på belöning som pengar i form av lön och lönetillägg av 
olika slag. Men belöning handlar vid närmare eftertanke om mycket mer än detta. 
Det kan handla om förmåner i skilda former av större eller mindre ekonomiskt 
värde, attribut och statussymboler som ska markera rang och betydelse, 
uppskattning och beröm för en bra insats. Men belöning kan också vara att få och 
ha resurser. Det kan gälla utrustning, tid, medhjälpare, kunskaper etc. (Lindblom, 
1996).  
 
I det följande kommer en redogörelse för ett antal belöningskonsekvenser att ges 
samt exempel på hur arbetsgivaren kan använda dessa för att få den betydelsefulla 
personalen att stanna inom företaget. Framställningen delas upp i ekonomisk 
respektive icke ekonomisk belöning. Den ekonomiska ersättningen är den revisorn 
får i form av pengar, medan den icke ekonomiska kan vara allt från att byrån ger 
revisorn muntligt beröm till att den ger revisorn frihet att till viss del styra över sin 
arbetssituation. Nedan ges en beskrivning över den fasta och den rörliga 
belöningen.  
 
3.5.2.1. Fast belöning 
 
Den ekonomiska ersättningen består vanligen av en fast lön som den anställde får. 
Med fast menar vi den fasta månadslön individen erhåller varje månad och som 
periodvis revideras, vilken även inkluderar eventuell individuell lönesättning. 
 
Vad gäller betalningskonsekvenserna verkar nyckelfaktorerna vara den relativa 
risken och incitamenten som dessa resulterar i. En fast lön, vanligen i form av 
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kontrakt, innebär inte en så hög risk för den anställde. I denna situation är det 
arbetsgivaren som tar den större risken eftersom han måste betala denna oavsett 
den anställdes prestation, förutsatt att arbetstagaren håller sig inom ramarna för 
uppgiften (Collin, 2003). 
 
För revisorn kan lönen tänkas vara den viktigaste belöningskonsekvensen 
eftersom den säkerställer försörjningen och skulle därför kunna vara ett sätt för 
arbetsgivaren att få sin personal att stanna. Eftersom revisorer också är 
eftertraktade ekonomer även i andra företag än revisionsbyråer torde det krävas att 
byrån kan matcha andra vad gäller lönesättningen. Revisorsyrket är, åtminstone på 
de högre nivåerna, relativt välbetalt och lönen utgör därför en stor del av 
belöningssystemet.  
 
Underhypotes 9: Fast belöning används som ett effektivt sätt att låsa in 
revisorn. 
 
3.5.2.1.1. Wage tournament  
 
Wage tournament är en teori som innebär att man motiverar den anställde att 
klättra genom ett incitament på stegens högsta steg - teorin där den anställde i 
början av sin anställning är en exploatör, d v s att personen tjänar mer än vad han 
eller hon producerar. Relativt snabbt ökar personen sin kompetens och färdighet, 
vilket gör att individen istället producerar mer än vad han/hon kostar, d v s den 
anställde accepterar att under lång tid inte får vad personen egentligen är värd. 
Den anställde accepterar detta förhållande p g a en förhoppning att komma upp i 
toppen där en annan relation mellan lön och insats råder (Collin, 2003). Här antas 
att en löneökning inte gynnar alla arbetarna inom företaget. Istället baseras teorin 
på att ju mer ”vinnaren” får ju större blir skillnaderna mellan den nuvarande 
belöningen och den som han/hon strävar efter på en högre position och det är detta 
som ger incitament till att stanna i företaget för att nå denna position (le Grand, 
Ryszard & Tåhlin, 1995). 
 
Man skulle kunna tänka sig att man inom revisionsbyrå tillämpar en form av wage 
tournament då lönen för en högre revisor är relativt hög. En revisorsassistent har 
en ingångslön på omkring 20 000 kr, vilket är under den rekommenderade lönen 
för nyutexaminerade civilekonomer (civilekonomernas förbund, personlig 
kommunikation, 22 april, 2004). Men sedan ökar lönen med nivå och kompetens 
där den bäst betalde revisorn kan ha en årslön allt från 800 000 kr till 5 000 000 kr 
(Intervjuperson X, personlig kommunikation, 19 april, 2004). Därför skulle man 
kunna tänka sig att revisorn låses in på det sättet att han/hon måste nå de höga 
nivåerna för att samtidigt nå den högre lönen.  
 
Underhypotes 10: Wage-tournament används som ett effektivt sätt att låsa in 
revisorn. 
 
3.5.2.2. Variabel belöning 
 
Den rörliga betalningen är den som, enligt Gomez-Mejia (1997), innebär den 
lägsta risken för den anställde eftersom denna inte räknas som inkomst förrän den 
faktiskt utbetalas. Detta gäller dock bara så länge den rörliga lönen inte tar formen 
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som den enda lönen individen får. För den som endast har betalning i form av 
rörlig ersättning t ex ackord innebär detta en enorm risk för den anställde och 
minimal för arbetsgivaren.  
 
3.5.2.2.1.  Pay - performance 
 
Pay-performance-teorin menar att den anställde får betalt efter företagets 
prestation och är, enligt Gomez-Mejia (1997) ofta refererad som en viktig 
förklaring till belöningen. Pay-performance är emellertid inte effektivt att 
användas där osäkerheten om vad som påverkar företagets resultat är liten 
eftersom den anställde inte kan påverka resultatet så mycket, d v s det spelar 
mindre roll vilken anställd man har. Motsatsen när osäkerheten är hög kan det 
vara svårt att veta hur stor del av företagets prestation som beror på den anställde. 
Det hävdas att man vid hög osäkerhet ofta undviker pay-performance eftersom 
den anställde är rädd för risken. Viktigt är att prestationen ska relateras till målet 
företaget har oavsett om detta är vinstökning, ökning av marknadsandelar eller 
annat, så att man definierar vilken prestation som egentligen avses att mätas 
(Collin, 2003).  
 
I vissa byråer kanske resultatet fördelas olika genom att individen utvärderas på 
olika sätt beroende på hur individen bidrar till olika saker t ex utveckling av 
organisationen, ekonomiska faktorer, hur man hanterar uppdrag som man har  
o s v. Sannolikt är emellertid att denna variation utvärderas i den fasta lönen som 
vi har definierat tidigare eftersom utvärderingen då kan tänkas ske i samband med 
lönerevision. Det kan däremot tänkas att även rörlig ersättning som direkt varierar 
med byråns vinst används. För revisorn är det förmodligen vanligtvis endast 
partnern som i det korta perspektivet ekonomiskt påverkas av företagets prestation 
genom att ta del i vinstutdelningen. Det kan dock även tänkas att byrån använder 
detta sätt för fler nivåer för att på det sättet få sin personal att känna sig delaktig 
och betydelsefull. En eventuell rörlig lön som varierar med företagets vinst skulle 
därför kunna vara något som byrån använder för att attrahera revisorn och torde 
vara ett effektivt sätt att behålla personalen om detta är något som denna vill ha. 
  
Underhypotes 11: Rörlig lön används som ett effektivt sätt att låsa in 
revisorn. 
 
3.5.2.3. Icke ekonomisk belöning 
 
Förutom monetära belöningar finns det en uppsjö av andra ickemonetära förmåner 
som också kan utgöra delar i ett belöningssystem. 
 
Interna belöningar kan precis som den ekonomiska belöningen användas för att 
påverka bibehållandet av den anställde. Dessa består av allt från individens 
arbetstillfredsställelse och känsla av självförverkligande till att ha en god atmosfär 
och ha roligt på jobbet. Denna form av belöning är komplex då den inte bara beror 
på företaget utan på individerna tillsammans (Collin, 2003). Nedan behandlas de 
av författarna valda faktorerna. 
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3.5.2.3.1. Erkännande 
 
Författaren Laurence Peter har sagt: ”Det finns två slags egoister: De som 
erkänner det och vi andra” (Le Boeuf, 1986, s. 82). Pengar kan vara en kraftig 
drivfjäder, men ett erkännande kan vara starkare. För det mesta kostar ett 
erkännande lite eller inget alls och precis som med pengar ger det effekt på nästan 
alla. Det kan röra sig om förändring av titeln, offentligt beröm för väl utfört 
arbete, månadens arbetare utmärkelse etc. (LeBoeuf, 1986). 
 
För revisorn skulle på samma sätt ett erkännande kunna vara att få uppskattning i 
form av beröm och på det sättet visas betydelsefullhet för byrån. Det kan vara från 
kolleger i form av ett muntligt beröm eller i form av att bli vald till olika team. 
Det skulle också kunna vara genom att klienter uppskattar revisorn genom att 
antingen muntligen tala om eller helt enkelt genom viljan att behålla den revisor 
som man för tillfället har. Ett annat erkännande kan vara via chefens uppmuntran 
eller att denne rådfrågar revisorn om byråns förehavanden i olika situationer, 
vilket kan ge en signal till revisorn om dess betydelsefullhet för byrån. 
 
Det skulle också kunna tänkas att revisorns kliv upp i nivåerna kan ses som ett 
erkännande inom professionen såväl som av byrån. Genom att klara av detta ges 
revisorn ett erkännande att han/hon, åtminstone på pappret, har den kompetens 
och förmåga som den nya nivån kräver. 
 
Om byråns erkännande upplevs som begärligt av revisorn skulle detta kunna ge en 
inlåsningseffekt för revisorn och därmed vara ett bra sätt för byrån att använda sig 
av för att kunna behålla revisorn. 
 
Underhypotes 12: Erkännande används som ett effektivt sätt att låsa in 
revisorn. 
 
3.5.2.3.2. Frihet/flexibilitet 
 
Frihet och självbestämmande kan vara mycket effektiva belöningar. Att få utföra 
en del av arbetet hemma eller någon annanstans än på jobbet eller andra former 
som ger den anställde frihet så länge som resultatet blir som önskade är en form 
av belöning som kan motivera den anställde (LeBoeuf, 1986). 
 
Det kan tänkas att revisionsbyrån ger revisorn stora möjligheter att (åtminstone 
veckovis) påverka sitt arbetsschema genom att i viss mån kunna styra när hon/han 
ska möta sina klienter och var och när arbetet med klienten ska utföras. Detta 
skulle möjliggöra viss flextid där revisorn kan utnyttja denna istället för att 
behöva ta semester eller ledighet, t ex vid tandläkarbesök eller andra ärenden 
personen månne ha. Om friheten är eftersträvandsvärt skulle detta kunna få som 
följd att revisorn kommer att finna behag i sin anställning och därför inte vilja 
byta denna såvida inte större frihet erbjuds någon annanstans. Därför skulle 
friheten och flexibiliteten byrån ger revisorn fungera innestängande.  
 
Underhypotes 13: Frihet och flexibilitet används som ett effektivt sätt att låsa 
in revisorn. 
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3.5.2.3.3. Partnerskap  
 
”Anställda som blir ägare uppträder som ägare.” (LeBoeuf, 1986, s. 83). 
LeBoeuf menar att de som äger en del av företaget och har en andel i framgången 
kommer troligtvis aldrig att uppträda på ett sätt som skadar produktiviteten och 
vinsten, utan är motiverad att stanna inom organisationen och att göra ett bra jobb.  
 
På motsvarande sätt torde en revisor som är partner i en revisionsbyrå ha ett 
egenintresse i att stanna kvar för att kunna ta del av företagets ekonomiska 
framgångar. Därför har man ofta en önskan att omkring 10 % av byråns anställda 
ska nå nivån av partner (Intervjuperson X, personlig kommunikation, 19 april, 
2004) för att på det sättet få individer som är extra drivna och kompetenta att 
försöka nå denna nivå.  
 
En revisor vars mål är att bli partner skulle kunna tänkas bindas vid byrån genom 
att byrån fordrar att han/hon måste arbeta sig uppåt innan målet kan uppfyllas. 
Revisorn som redan är partner kan vara låst vid byrån om själva partnerskapet är 
viktigt genom att det kan tänkas att det inte tillhör vanligheten att byrån rekryterar 
en partner utan att man måste prestera för att nå den posten. 
 
Underhypotes 14a: Eventuellt kommande partnerskap används som ett 
effektivt sätt att låsa in revisorn. 
 
Underhypotes 14b: Nuvarande partnerskap används som ett effektivt sätt att 
låsa in revisorn. 
 
3.5.2.3.4. Byråns status 
 
Trots att man hört att revisorsyrket sjunkit i status anses det fortfarande som ett 
högt aktat och prestationsfullt arbete, vilket skulle kunna göra att en individs vilja 
att bli revisor beror på att det medför status i samhället. Man skulle därför kunna 
tänka sig att revisionsbyråerna skulle kunna utnyttja denna faktor genom att även 
vara en godryktad byrå så att det därigenom anses statusfullt att arbeta på en viss 
byrå. Genom att profilera sig utåt och ha ett gott rykte torde därmed inte bara vara 
en önskan om att tillskansa sig fler klienter utan också att få sin personal att 
stanna på byrån. Om revisorn anser att byråns goda status är viktigt kommer de 
byråer med ett gott rykte äga ett viktigt inlåsningsverktyg som gör att dessa 
kommer att få behålla revisorn. 
 
Underhypotes 15: Byråns status används som ett effektivt sätt att låsa in 
revisorn. 
 
3.5.2.3.5. Utbildning  
 
Kunskapsintensiva organisationer har personal med specialkunskaper. En 
revisionsbyrå skulle inte klara sig länge om inte personalen hela tiden fick 
tillräcklig utbildning för att hålla sig uppdaterad om regler och förordningar som 
gäller inom professionen.  
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Ett sätt som byrån skulle kunna utnyttja personalens utbildning annat än att ha en 
personal som är kompetent är att erbjuda en bättre utbildning än vad andra byråer 
kan ge. Om revisorn uppskattar detta exempelvis för att det underlättar revisorns 
arbetsuppgifter skulle utbildning kunna vara ett sätt att kunna behålla värdefull 
personal och underlätta dess klättring på den professionella stegen. 
 
Underhypotes 16: Utbildning används som ett effektivt sätt att låsa in 
revisorn. 
 
3.5.2.3.6. Anställningstrygghet 
 
Själva anställningens vara eller icke vara är kanske den mest dramatiska 
konsekvensen där hotet om avskedande är en stor risk för den anställde. Avsked 
tidigt i karriären kan vara förödande om det medför att potentiella blivande 
arbetsgivare får en felaktigt negativ bild kring avskedandets orsak. För högt 
uppsatta personer kan risken vara högre då de kan vara svåra att omplaceras. En 
eventuell befordring kan vara ett starkt incitament för personer som är 
karriärsinriktade. En befordring ses däremot vanligen inte som en belöning utan 
som en reallokering dit personen kan vara mer effektiv eftersom en befordring 
ofta leder till ökat ansvar (Collin, 2003). 
 
Revisorns känsla inför säkerheten att få behålla jobbet kan förmodligen mycket 
bero på arbetsmarknadens utbud och efterfråga. I kärva ekonomiska tider torde 
denna faktor ha större betydelse än då tiderna är goda. Byrån skulle kunna 
använda sig av en viss policy som, som utöver lagliga rättigheter, uttalar att 
revisorns anställning i viss utsträckning tryggas. Om revisorn upplever 
anställningstryggheten som avhållet skulle byrån kunna använda detta för att på 
det sättet behålla betydelsefulla revisorer.  
 
Underhypotes 17: Anställningstrygghet används som ett effektivt sätt att låsa 
in revisorn.  
 
3.5.2.4. Kontrakt 
 
Anställningskontraktet har som fördel att de tvingar personalen att stanna inom 
företaget fram till kontraktets upphörande, vilket innebär att sökkostnader minskar 
och sannolikheten att arbetsgivaren kan utnyttja den utbildningen som satsats på 
den anställde ökar. Kontraktet har emellertid flera nackdelar i det att det inte är 
flexibelt och begränsar människors handlingsutrymme, vilket åtminstone i Sverige 
fått till följd att långsiktiga kontrakt på mer än sex månader inte är vanliga 
(Collin, 2003).  
 
För att hålla sig inom lagens ramar är anställningskontrakt som innebär 
tillsvidareanställning förmodligen det vanligaste eftersom det finns tillfällen där 
byrån faktiskt inte kontraktsmässigt vill binda revisorn till företaget utan vill 
kunna entlediga denna individ. ”Oskrivna kontrakt” kan dock tänkas vara vanligt 
där man uttalar förväntningar på revisorn, t ex om man satsar utbildning på en viss 
individ kan uttalas att denna förväntas stanna som en förutsättning för att få 
utbildningen.  
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För revisorn själv torde därför inte anställningskontraktet betyda att denne blir 
bunden vid sin arbetsplats om man antar att kontraktstiden inte är längre än den 
brukliga tremånadersuppsägningstiden. 
 
Underhypotes 18: Anställningskontrakt används inte som ett effektivt sätt att 
låsa in revisorn. 
 
3.5.2.5. Företagsspecifik kunskap  
 
Har individen företagsspecifika kunskaper kan han/hon besitta ett högt värde för 
ett visst företag. Gomez-Mejia (1997) beskriver att en person med höga specifika 
kunskaper löper större risk att inte vara attraktiv för nya företag, vilket medför en 
risk för den anställde. Kunskapsintensiva organisationer har ofta personal med 
specialkunskaper.  
 
ILM kan vara ett instrument för revisionsbyråer då de producerar standardiserade 
produkter d v s revisorer har normer och regler som de måste följa. Alla företag 
vill ha nöjda kunder, men en revisionsbyrå kan inte bara ta hänsyn till kunden 
utan de måste även ta hänsyn till normer och regler. En revisor kan t ex inte 
blunda för ett bokföringsbrott för att tillfredställa kunden. Kanske är det sättet 
man arbetar d v s hur byråerna driver sina projekt och hur de klarar av att 
kombinera de olika kunskaperna som är specifikt för varje individuell byrå. Enligt 
intervjuperson X (personlig kommunikation, 19 april, 2004) skulle den 
företagsspecifika kunskapen vara företagskulturen, som är svår att ta med sig 
någon annanstans eftersom det finns andra kulturer på andra ställen. Detta skulle i 
så fall innebära att byråerna låser in personalen bl a genom sättet att arbeta, 
utbilda, sättet att bygga upp kundrelationer d v s att man särskiljer sig genom sina 
värderingar och sätt och tänka. Ett exempel på företagsspecifik kunskap är kanske 
sättet att lära sina medarbetare att även bli goda säljare, vilket kanske kan vara 
svårt då de kanske inte ser försäljning som en del av professionens arbete. Detta 
skulle kunna vara ett sätt att låsa in personalen för företaget genom att 
medarbetarna torde vara medvetna om att förmågan knyta till sig kunder gynnar 
individens karriär, vilket leder till att han/hon är villig att satsa på att få mer 
kunskap om sätt att skaffa kunder. Denna kunskap kanske inte är möjlig att ta med 
till någon annan organisation som har andra värderingar och sätt att arbeta för att 
binda kunder till företaget.  
 
Underhypotes 19: Företagsspecifik kunskap används som ett effektivt sätt att 
låsa in revisorn. 
 
3.5.2.6. Socialisering/organisationskultur 
 
Collin (2003) beskriver två typer av individer som beter sig olika i en 
organisation. Den ena är individen som styrs av ”instinct of selfishness” och den 
andra av ”instinct of belongingness”. Collin använder typerna för att förklara 
skapandet av en chefsklass, men används här genom att applicera resonemanget 
på hur en organisation kan göra för att få önskvärda individer att stanna inom 
revisionsbyrån. 
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Individen som styrs av ”instinct of selfishness” kan motiveras och styras med 
incitament i form av ekonomisk belöning. Denna individ vill öka sin egen nytta 
och påverkas inte av organisationen, men av sanktioner. Incitamenten, vanligen en 
hög lön, måste finnas med hela tiden eftersom individen är egoistisk och 
självständig och kalkylerande bedömer om det är värt att stanna eller inte (Collin, 
2003). 
 
Den individ som styrs av ”instinct of belongingness” tillhör typen som kan läras, 
anpassas och socialiseras. För att individen ska bli accepterad av gruppen måste 
han/hon acceptera gruppens normer. Incitamenten kan minskas efterhand som 
individen skapas till likhet. Teorin antar att människor till sin natur kan ändras och 
bli lika om de ingår i en grupp. De socialiseras och påverkas av gruppen och styrs 
av viljan att vara en medlem vilket får individen att ändra sig. Detta gör att 
gemensamma värderingar skapas (Collin, 2003). 
 
Kombinationen är emellertid vanligast eftersom individen vanligen har drag av 
båda klassificeringarna. Som vid den tidigare beskrivna wage tournament teorin 
kan tänkas att revisorn styrs av en kommande hög ekonomisk belöning som blir 
verklighet när revisorn klättrar i nivåer, vilket skulle innebära att individen drivs 
av  ”instinct of selfishness”. Detta skulle då fungera inlåsande på det sättet att för 
att komma i åtnjutande av den höga lönen krävs att man stannar inom företaget 
tills det att man nått den högre positionen – godkännande, auktorisation eller 
partner.  
 
”Instinct of belongingness” kan tänkas göras gällande för professionen som, som 
sådan, är reglerad b la via revisorsnämndens godkännande och auktorisation och 
eftersom revisorsyrket till mångt och mycket är styrt av normer och förordningar 
som individen måste rätta och anpassa sig efter. För en revisor är alltså 
professionen i sig en socialiseringsprocess där yrket ska följas av särskilda normer 
och standarder, men även själva organisationen skulle kunna tänkas skapa egna 
särskilda värderingar och ett visst sätt att tänka och bete sig. På den enskilda 
revisionsbyrån skulle man därför kunna anta att det råder en viss form av 
socialisering via organisationskulturen genom att man måste dela företagets 
speciella värderingar och tankemönster för att passa in. Detta skulle kunna 
innebära att revisorn får det svårare att anpassa sig till en annan byrås värderingar 
och som därför gör att revisorn stannar kvar på sin arbetsplats. 
 
Intervjuperson X (personlig kommunikation, 19 april, 2004) förklarar att man 
redan från början ”indoktrinerar” den anställde så att ”man vet vad som gäller”. 
Anledningen till att man helst anställer revisorsassistenter från universitet och 
högskolor är just för att kunna forma individerna till just deras byrås anda. 
Intervjuperson X förklarar:  
 
”Vi har prioriterat organisk tillväxt därför det här med stark kultur är viktigt. Det 
är jättesvårt om man gör en fusion (med en annan byrå) och det är i princip 
omöjligt att få det att fungera som ett företag. Som vissa har gjort man har fått 
redovisningsbyrån här och redovisningsbyrån där och så har man tre man på ett 
ställe och fyra på ett annat och att få dem att tänka på samma sätt när de är 
uppväxta i olika organisationer är inte lätt.”  
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Intervjuperson X menar att om man anställer en godkänd eller auktoriserad 
revisor från ett annat kontor har denne eller denna redan ett bagage som gör det 
svårare att få individen att anpassa sig till just deras organisationskultur. Om detta 
tankesätt även råder i andra byråer och revisorn själv upplever det så skulle man 
kunna säga att socialiseringsprocessen och organisationskulturen är ett sätt att låsa 
in individen i företaget.  
 
Underhypotes 20: Socialisering/organisationskulturen används som ett 
effektivt sätt att låsa in revisorn. 
 
3.6. Verktygens effekt beror på individuella 

variationer? 
 
Närmast koncentreras uppsatsen till eventuella variationer i inlåsningsverktygens 
effektivitet utifrån revisorns ålder, kön samt vilken nivå han/hon befinner sig på. 
Det skulle nämligen kunna vara så revisorns uppfattning om varför han/hon 
stannar på sin nuvarande arbetsplats skiljer sig beroende på dessa faktorer. Det 
skulle då kunna tänkas att revisionsbyrån anpassar sina inlåsningsverktyg efter 
detta.  
 
3.6.1. Ålder 
 
Inlåsningsverktygens effektivitet kan påverkas av eventuella generationseffekter. 
Med detta menar vi att det finns olika faktorer/nivåer som ligger utanför byråns 
görligheter att inverka på och som påverkar styrkan på revisorernas lojalitet 
gentemot byrån. Det kan tänkas att revisorn i unga år innan familjebildning t ex 
tiden som 20- åring karaktäriseras av en relativt hög mobilitet. Han/hon har 
kanske inget som låser honom/henne till att stanna på en specifik plats. Med ökad 
ålder kommer familjefaktorn in, vilken skulle kunna påverka mobiliteten hos 
revisorn. Individer som har familj kanske inte har lika stor benägenhet att flytta på 
sig som en individ utan familj. Nästa fas, 50- årsåldern, vad gäller 
generationseffekter är då barnen blir stora och klarar sig själv. Detta skulle kunna 
göra att mobiliteten ökar igen, men torde kanske inte öka till samma nivå som i de 
yngre åren då revisorn är ung och kanske har mer energi. Vid ytterligare högre 
ålder, då revisorn närmar sig pensionsålder, skulle det kunna tänkas att rörligheten 
blir låg igen. Anledningen till denna minskning i rörlighet kan bero på att han/hon 
vill komma närmare sina barn och barnbarn. Det kan även vara så att det inte finns 
så många alternativ för individerna när de börjar närma sig pensionsålder. 
Dessutom skulle det kanske kunna tänkas att individernas karriärambitioner 
minskar, vilket kanske kan bero på personens ambitioner till självförverkligande 
minskar eller redan är uppfyllda eller att personen inte har samma ork som vid en 
lägre ålder. Generationseffekten kan med andra ord påverka inlåsningsverktygens 
effektivitet och om man antar att med ökad ålder adderar individer kunskap, 
nätverk m.m. och att de med den ökade åldern klättrat på stegen skulle kunna 
innebära att effektiviteten påverkas på olika nivåer. Men framför allt kan byrån 
påverkas negativt när det gäller de lägre nivåerna på stegen för att oftast är det 
nog de yngre som kommer in på de lägre nivåerna. Sedan kan de även påverkas 
negativt något längre upp på stegen när barnen har flyttat, vilket medför att 
trögheten i mobiliteten avtar.    
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Landau & Helland (1986) undersökte förflyttningar inom en organisation bland 
kontorsanställda. De undersökte också relationen mellan uppfattad lätthet att flytta 
och både organisatoriskt engagemang och tendenser till att sluta. Yngre anställda 
som kände att deras personliga karakteristik matchade organisationens kriterier 
för mobilitet och som mottog feedback från deras överordnande uppfattade sig 
själv som att ha den största möjligheten för avancemang. Anställda som önskade 
mobilitet men märkte inga möjligheter var mindre engagerade till sin organisation 
än anställda som uppfatta att de hade möjligheter för avancemang. Den personalen 
som byrån inte vill ha kvar ska byrån kanske mer indikera på att de inte matchar 
byråns kriterier för att avancera inom företaget, vilket troligen kan leda till att 
individen lämnar företaget. Men sannolikheten för att individen lämnar är troligen 
större bland de individer som vill klättra, vilka torde vara män och kvinnor i 20- 
respektive 50- års åldern. 
 
Underhypotes 21: Inlåsningsverktygens effekt varierar beroende på 
revisorns ålder. 
 
3.6.2. Kön 
 
Rekryteringen av kvinnor har ökat under det senaste årtiondet, vilket har medfört 
att könsstrukturen nästan är jämnt fördelad på de lägre nivåerna. Men på de högre 
nivåerna är det drastiska skillnader och på partnernivå är det mindre än 10 % som 
är kvinnor. Fogarty fann i sin undersökning att det är mer sannolikt att kvinnor 
uttalar en avsikt för att lämna frivilligt (Elg, Jonnergård & Stafsudd, 2004), vilket 
kanske är en indikation på att kvinnor lämnar företaget för att de uppfattar sin 
karriärmöjlighet till att vara mindre än mannens.  
 
Enligt en undersökning gjord av Tharenou (2001) krävs det att individen har en 
passande utbildning och färdigheter på området för att komma in på den lägre 
nivån i en organisation. Men för att klättra högre upp på stegen krävs det ett 
nätverk och likheter, vilket är en ofördelaktighet för kvinnor då kvinnor vanligen 
har svårare att bilda dessa nätverk. Orsaken till att likheter väljs är att det 
underlättar kommunikationen. Om olikheter skulle väljas hade förmodligen 
kommunikationen hämmats. Vidare kommer Tharenou fram till att det finns ett 
glastak som existerar på lägre och mellannivåerna, som grundar sig i att kvinnor 
har sämre förmåga att bilda och delta i nätverk. Detta kan förmodligen vara ett 
vanligt förekommande dilemma på en revisionsbyrå genom att kvinnor inte i lika 
stor utsträckning når hela vägen till partnerpositionen. Ett problem för kvinnor att 
nå de högre positionerna i byråerna är benägenheten att likheter tenderar att välja 
likheter. Som i många andra företag är det antagligen flest män som sitter på de 
höga positionerna på en byrå, vilket leder till att det blir svårt att bryta mönstret. 
Kvinnor som har ambitioner att klättra leder, enligt Tharenou till ökad sannolikhet 
för att hon gör det. Maskulinitet är en annan faktor som gynnar och om kvinnor 
blir uppmuntrade till att göra karriär är en annan. Dessa tre faktorer ska befrämja 
kvinnors möjligheter att komma igenom glastaket.  
 
En annan undersökning gjord om befordringsmöjligheter för kvinnor i 
organisationer med ILM har visat att kvinnor möter stringentare kriterier för 
befordran än män. Men de största skillnaderna mellan män och kvinnors 
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uppnående är beroende på deras attribut. Jones & Makepeace (1996) som utfört 
undersökningen på ett stort finansiellt företag gav exempel som avsaknad av 
erfarenhet är viktigare än glastaket när det gäller förhindrande av kvinnors 
befordringsmöjligheter. De kom även fram till att differentiella barriärer som 
kvinnor konfronteras av är störst på de lägre nivåerna på arbetsstegen och att män 
och kvinnor torde behandlas lika när väl seniornivån är nådd. Ser man till 
Tharenou (2001) och Jones & Makepeace resultat kan det vara att det krävs en 
viss erfarenhet och färdighet o s v för att komma in på de lägre nivåerna på en 
byrå, men för att kvinnan ska nå toppen måste hon i många fall kanske ha manliga 
drag, uppmuntran och egen ambition. När hon väl nått upp till den övre delen på 
stegen behandlas kvinnor och män mer lika.   
 
Det skulle även kunna vara så att män är rörligare, vilket medför att det krävs 
större inlåsningsinsatser. Anledningen till att män skulle var rörligare är att de 
kanske har ett större behov av makt, status och erkännande, vilket gör att de har 
en större benägenhet att förflytta sig för att tillfredställa detta behov. För att kunna 
bibehålla dessa män måste byrån sporra dem att göra stora och goda insatser som 
bidrar till organisationens utveckling genom olika former av incitament som t ex 
starka befordringsmönster och belöningar. Intervjuperson X (personlig 
kommunikation, 19 april, 2004) betonar möjligheter i en stor revisionsbyrå d v s 
att det inte finns begränsningar utan att det hänger på individen själv. Kan 
organisationen stå för detta torde det vara ett sätt som är effektivt att motverka 
mobilitet av män som är karriärlystna. Kvinnor har kanske inte det starka behovet 
utan söker förmodligen en tryggare miljö i förhållande till männen. Orsaken till att 
de inte har det behovet kan bero på dels kvinnornas roll att föda barn och att vara 
hemma med barnen och dels att de ej har det behovet av makt, status och 
erkännande, vilket grundar sig på deras prioritering av en trygg miljö. Individers 
privatliv är irrelevant till en persons arbetsliv, vilket oftast är ett stort handikapp 
för kvinnor, som grundar sig på att de har mer ansvar för familjen. Trots att 
karriärsträvan är lika mellan män och kvinnor generellt så modifierar moderskapet 
karriärförväntningarna (Elg, et al., 2004).   
 
Thomas fann i sin undersökning att utvärderare som var män gav kvinnor en lägre 
utvärdering. Men trots att det var en kvinna som gjorde utvärderingen förändrades 
inte mönstret p g a att det var ännu viktigare för den kvinnliga utvärderaren att 
demonstrera att hon var neutral och att hon inte favoriserar kvinnor. En vanlig 
iakttagelseförmåga bland seniorrevisorer är att det verkar som att klienter föredrar 
manliga revisorer framför kvinnliga (Elg, et al., 2004).  
 
Underhypotes 22: Inlåsningsverktygens effekt varierar beroende på 
revisorns kön. 
 
3.6.3. Nivå 
 
En revisionsbyrå innefattar i stora drag fyra nivåer och det är assistent, godkänd 
och auktoriserad och partner, men på stora byråer är det vanligt att man definierar 
fler nivåer, som t ex erfaren assistent, senior, erfaren senior, manager, erfaren 
manager (Intervjuperson X, personlig kommunikation, 19 april, 2004). I vår 
undersökning inriktar vi oss på de fyra nivåerna.   
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Enligt intervjuperson X (personlig kommunikation, 19 april, 2004) sker en 
kontinuerlig utvärderingsprocess som börjar redan dag ett där individers 
individuella karriärs- utvecklingsplan ställs upp. Dessa ska under normala 
omständigheter d v s om företaget har tillväxt, ska se ut på ett visst sätt eller 
utvecklas på ett visst sätt. På den godkända nivån är förmågan att kunna knyta 
kundkontakter och bidragandet till vinsten en viktig utvärderingsgrund medan det 
för assistenter är färdigheter och förmågan att arbeta i team (Elg, et al., 2004). 
 
Revisionsbyråer kan vara olika angelägna att behålla vissa revisorer på vissa 
nivåer. Det kan kanske vara så att de stora revisionsbyråerna fungerar som någon 
form av selekteringssystem, som tar in en stor mängd assistenter och tränar dessa 
och vilka assistenter som stannar kvar är helt apropå. Men det är möjligen så att 
de förlorar de allra bästa individerna p g a att de startar eget företag och de som är 
mindre bra gör sig företaget av med eller om möjligheten finns omplacerar 
individerna till t ex en mindre byrå. Enligt intervjuperson X (personlig 
kommunikation, 19 april, 2004) fungerade det så på deras byrå d v s om 
omplacering är möjligt hjälper de till med det som t ex om de känner till att en 
mindre byrå söker personal kontaktar de företaget och rekommenderar personen. 
Detta skulle i så fall leda till att de större revisionsbyråerna får behålla 
medelrevisorerna. Resonemanget leder till att revisionsbyråer torde vara medvetna 
om assistenters rörlighet och borde kanske därför behandla dem som lättflyktiga, 
vilket leder till att revisionsbyråer inte borde öka insatserna förrän på godkänd- 
och auktorisationsnivån. Orsaken till det skulle kunna vara att inlåsningsverktygen 
inte är effektiva innan medarbetarna når dessa nivåer. Enligt undersökningen av 
Elg, et al. (2004) är auktoriserade revisorer benägna att stanna på den aktuella 
byrån de är anställda på. Partners hade samma tendenser d v s inte särskilt 
intresserade av att byta byrå, vilket kan vara förståligt när de har investerat 
mycket i sin aktuella position och nu skördar frukten.    
 
Underhypotes 23: Inlåsningsverktygens effekt varierar beroende på 
revisorns nivå. 
 
3.7. Kapitelsammanfattning 
Uppsatsens teori utgår från en bild som förklarar varför och hur revisionsbyrån 
kan låsa in värdefull personal och vad revisorn själv anser vara orsakerna till att 
han/hon stannar kvar på byrån. Bilden innehåller också de olika faktorer som 
förklaras och som kan göra att revisorerna skulle kunna variera i sina attityder. 
 
En ILM bygger på användningen av befordringsstegar och senoritetsprincipen. 
Anledningen till att en byrå tillämpar ILM, d v s varför, kan vara behovet av 
personalens företagsspecifika kunskap, arbetskraftsbrist kanske är ett faktum på 
nivåerna ovanför assistenter och att ILM ger upphov till en långvarig relation som 
i sin tur ger byrån vissa kontrollfördelar. Andra orsaker ges vilka kan vara att om 
revisionsbyrån har som vana att rekrytera internt kan det också vara sedvänja som 
är upphovet till den interna arbetsmarknaden. Den sista orsaken som behandlas är 
att revisionsbyråer är rädda för att förlora klienter om revisorn flyttar från byrån.  
 
Hur kan revisionsbyråerna låsa in sin värdefulla personal? Befordringsstegar 
binder kanske personalen genom möjligheten att klättra inom byrån. Genom att 



 40

inte tillämpa senioritetsprincipen konsekvent på en byrå fungerar den eventuellt 
som inlåsande. För revisorn kan den fasta lönen tänkas vara den viktigaste 
belöningskonsekvensen eftersom den säkerställer försörjningen och som därför 
torde kunna vara ett sätt för arbetsgivaren att få sin personal att stanna. En 
kommande hög lön, rörlig lön, erkännande, flexibilitet, (eventuellt kommande) 
partnerskap, byråns status, att byrån erbjuder en bättre utbildning än vad andra 
byråer kan erbjuda, anställningstrygghet, företagsspecifik kunskap och 
socialisering/organisationskulturen är andra inlåsningsverktyg teorin behandlar 
och som revisionsbyrån kan använda sig av för att behålla betydelsefull personal 
och som revisorerna själva skulle kunna anse var orsaken till varför de stannar på 
sin nuvarande arbetsplats. Anställningskontrakt torde inte betyda att revisorn blir 
bunden till företaget då detta förmodligen inte är längre än tre månader.  
 
Inlåsningsverktygens effektivitet kan, enligt teorin, variera beroende på revisorns 
ålder, kön och nivå. 
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4. Empirisk metod 
 
För att läsaren ska få veta hur undersökningen är uppbyggd och hur den har 
genomförts innehåller uppsatsen detta beskrivande kapitel där b la valet av ett 
icke sannolikhetsurval och en enkätundersökning motiveras. 

 
4.1. Metod 
 
Uppsatsens utgångspunkt är vår problemformulering och vårt syfte där vi söker 
besvara frågan varför och vad revisionsbyråerna gör för att behålla personalen och 
hur detta upplevs av revisorerna. Eventuell variation beroende på revisorns kön, 
ålder och nivå sökes också utrönas. Teorikapitlet innehåller därför olika teorier 
kring varför och hur man kan uppnå detta. Till dessa teorier är 23 stycken 
underhypoteser kopplade och som tillsammans ska undersöka uppsatsens 
huvudhypotes.  
 
För att få ytterligare kunskap och förståelse om vårt undersökningsområde och 
därmed få möjligheten att bättre kunna applicera teorierna på detta kompletterades 
teoriinsamlingen med en explorativ intervju som gjordes med en revisionsbyrås 
kontorschef (se bilaga 1). Frågorna var öppna och intervjun hölls relativt fritt för 
att inte styra intervjupersonen för mycket då intervjuns syfte var att ge oss så 
mycket kunskap och synvinklar om vårt problemområde som möjligt. 
Intervjuguiden användes mer som ett verktyg för oss att styra in intervjupersonen 
på de områden vi önskade belysa eftersom vi hade begränsad kunskap om hur det 
kan vara just i en revisionsbyrå. 
 
Intervjupersonen önskade vara anonym varför denna är betecknad som X vid de 
tillfällen som personen refereras i uppsatsen. För att undvika att undersöka vårt 
kommande enkäturval två gånger söktes intervjupersoner utanför Helsingborg och 
Lund. Vår och intervjupersonernas tidsramar resulterade i bara en intervju. Vi 
kontaktade ett tiotal revisionsbyrå, men ingen utom vår slutliga intervjuperson 
hade tid att så snart ta emot oss eftersom revisionsbyråerna har mycket att göra 
vid denna tid då många bolag har årsbokslut inom det närmaste. Önskvärt hade 
varit att få ytterligare en persons orienteringar och lärdomar. 
 
Intervjun fastställdes genom ett telefonsamtal med den berörde (se bilaga 2) som 
på förhand, via email, fick en intervjuguide (se bilaga 3) med öppna frågor 
tillskickat sig. Fördelen med att skicka ut frågorna före intervjutillfället är att 
intervjupersonen ges möjlighet att ta reda på saker som han/hon eventuellt inte 
annars skulle kunna besvara. En nackdel kan dock vara att personen hinner 
fundera över sina svar, vilket kan göra att det spontana svaret uteblir eller 
begränsar sin informationsgivning om något som intervjupersonen kanske kan 
tänka efter och finna vara känsligt. Frågorna var emellertid tämligen generella och 
öppna att vi bedömer det inte ha påverkat i nämnvärd utsträckning. Lekvall & 
Wahlbin (1993) menar att en explorativ intervju är ett bra sätt att få underlag för 
att bättre kunna precisera uppgiften eller ge idéer och uppslag när man inte vet 
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tillräckligt om undersökningsområdet. Den genomförda intervjun gav oss 
användbar information och tips samt idéer kring problemområdet, vilket refereras 
i uppsatsen.  
 
För att testa våra hypoteser använder vi oss av en förklarande undersökning, vilket 
enligt Lekvall & Wahlbin, (1993) är ett bra alternativ eftersom vi vill klarlägga 
orsakssamband och se hur olika faktorer är kopplade till och påverkar varandra. 
Vidare väljer vi att undersöka på bredden eftersom vi vill undersöka ett flertal 
revisorers och kontorschefers ställning för att på det sättet söka svar på uppsatsens 
problemformulering. Om bara ett fåtal undersökningspersoner blir tillfrågade kan 
inte några slutsatser om professionskåren som helhet dras och risken för svar 
behäftade med tillfälligheter skulle öka. Då vi har ett mindre antal (9 stycken) 
kontorschefer att tillfråga bör generaliseringsförmågan iakttas och bedömas 
utifrån detta antal tillfrågade. De övriga som svarar på enkäten till revisionsbyråns 
revisorer kan påstås ha högre generaliserbarhet då de utgör en grupp på 168 
stycken tillfrågade och 84 stycken svarande.  
 
Vi använder oss också av en tvärsnittsansats och då närmare bestämt en 
surveyansats eftersom undersökningen hänför sig till en viss tidpunkt där 
verkligheten passivt blir observerad utan att vi själva aktivt tar del i och försöker 
påverka den (Lekvall & Wahlbin, 1993). Risken att på ett eller annat sätt påverka 
undersökningspersonen finns emellertid alltid, men denna försöker vi minska 
genom att på ett standardiserat sätt ställa samma frågor till varje målgrupp. Detta 
val görs dels för att vi är intresserade av dagsläget och dels för att en 
undersökning över tiden inte är möjlig p g a uppsatsens begränsade tidshorisont. 
 
En kvantitativ studie kommer att göras och vi kommer att använda oss av två 
sorters enkäter; en till varje byrås kontorschef och en till respektive byrås 
revisorer. Anledningen till valet av två enkäter är att vi vill se varför och vilka 
metoder som byrån använder sig av för att få sin värdefulla personal att stanna 
inom byrån. Sedan är målet att kunna jämföra byråns svar med de anställdas syn 
på vilka faktorer som gör att de vill stanna kvar på byrån och om dessa kan variera 
beroende på revisorns ålder, kön och nivå. 
 
4.2. Urval och avgränsningar  
 
Undersökningens målpopulation är Sveriges, enligt vår definition, stora 
revisionsbyråer och dess externrevisorer. I uppsatsen definieras stor byrå såsom 
en byrå med nio eller fler anställda. Vi har gjort den bedömningen då ILM: s 
effektivitet och möjliga förekomst är låg i små organisationer. För att ett urval ska 
vara representativt ska, enligt Lekvall & Wahlbin (1993), egentligen 
målpopulationens samtliga undersökningsenheter ha möjlighet att komma med i 
urvalet och bli undersökta. Eftersom det i denna undersökning inte är praktiskt 
möjligt väljer vi att undersöka ett mindre antal undersökningsenheter och försöker 
från detta urval dra slutsatser om målpopulationen, men med hänsyn tagen för 
minskad generaliserbarhet som beror på de få antalet kontorschefer. Vårt urval är 
externrevisorerna på de stora revisionsbyråerna i Helsingborg och Lunds 
kommun. Städerna är tillräckligt stora för att innerymma de flesta av de stora 
revisionsbyråerna i Sverige, vilket torde ge en acceptabel generaliserbarhet. Det 
finns förmodligen flera, vad vi betecknar, stora byråer som vid namn inte 
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representeras, men då vi försöker dra slutsatser om ”stora byråer” går dessa under 
den beteckningen. Det finns fler faktorer som skulle kunna påverka vår 
generaliserbarhet. Som exempel kan vara eventuella geografiska och 
situationsbundna skillnader. Eftersom urvalet består av två dynamiska städer med 
ett stort urval av både små och stora revisionsbyråer inom små geografiska 
avstånd kan det finnas en risk för snedfördelning eftersom revisorers mobilitet där 
skulle kunna tänkas vara högre och att det där därför krävs starkare 
inlåsningsverktyg för att revisionsbyrån ska få behålla sin personal. Urvalet 
innebär, enligt Körner och Wahlgren (1996), att vi utgår från ett icke 
sannolikhetsurval och gör ett medvetet selektivt urval. Ett rent slumpmässigt urval 
skulle inte vara lämpligt eftersom vi vill undersöka stora revisionsbyråer och inte 
andra grupper, varken andra grupper av revisorer eller andra yrkesgrupper eller 
liknande. 
 
Praktiskt gjordes urvalet genom att utgå från Eniro AB: s Gula sidorna (2004) 
över Helsingborg. Revisionsbolag under rubrikerna Revisorer – Auktoriserade 
och Revisorer – Godkända granskades inom området Helsingborg – Höganäs. För 
att erhålla Lunds revisionsbyråer sökte vi via Eniro AB: s Gula sidorna på internet 
(www.eniro.se). Alla revisionsbolag nio eller fler revisorer togs med, då vi 
definierar en revisionsbyrå som stor när antalet revisorer i byrån är nio eller fler. 
 
För att säkerställa att inget revisionsbolag föll bort p g a att antalet revisorer inte 
stod med i katalogen eller för att de byråer som låg nära storleksgränsen för vad 
som vi betecknar som stor byrå skulle falla bort ringde vi upp alla de byråer som 
fanns i Eniro AB: s register för att fråga om antalet revisorer på respektive byrå. 
Urvalet i Gula sidorna ledde till att vi fick 12 stycken kontorschefer och 168 
stycken revisorer att tillfråga. Det var 9 stycken byråer som vi fick tillåtelse att 
lämna enkäterna till. 
 
Användningen av Eniro AB: s Gula sidorna gör att det finns en risk att alla 
revisionsbolag som vi önskar i vårt urval inte kommer med i vårt urval. Denna 
eventuella undertäckning (Körner & Wahlgren, 1996) skulle kunna bero på att ett 
revisionsbolag flyttat till Helsingborg eller Lund vid ett skede som inte täcks av 
Eniro AB: s Gula sidorna. Risken kan dock betecknas som låg eftersom 2004 års 
version ännu inte är så gammal. Risken för övertäckning är dock minimal då vi 
ringt och pratat med alla revisionsbyråer för att försäkra oss om detta. 
 
4.3. Validitet och reliabilitet 
 
Det är viktigt att läsaren ska kunna veta hur en undersökning har gått till dels för 
att kunna kontrollera resultatet och dels för kunna upprepa undersökningen vid ett 
annat tillfälle och då kunna få ett material och resultat som går att jämföra med 
den tidigare gjorda undersökningen. Detta möjliggör också för andra att avgöra 
om det finns ett bättre angreppssätt än det som vi har valt. Därför inleds detta 
kapitel med två begrepp, validitet och reliabilitet, som är grundläggande i en 
vetenskaplig undersökning och metodkapitlet fortsätter sedan, i samma syfte, med 
att beskriva undersökningens uppbyggnad och genomförande. 
 
En attityd är ett teoretiskt begrepp. Först när man gjort den mätbar, d v s 
operationaliserat den, i form av t ex en attitydskala kan man empiriskt pröva den. 
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Operationalisering innebär att man överför teoretiska föreställningar i form av 
begrepp och modeller till empiriska observationer. Två viktiga begrepp i detta 
sammanhang är validitet och reliabilitet (Eriksson & Wiedersheim – Paul, 2001). 
Kapitel 4.5.1. beskriver hur vi överför våra teoribaserade hypoteser till empiriskt 
prövbara observationer. 
 
Validitet i en mätning kan definieras som frånvaro av systematiska mätfel. Man 
skiljer vanligen mellan inre och yttre validitet. Inre validitet föreligger när 
mätinstrumentet, som i vårt fall är en enkät, mäter vad det avser att mäta. Det 
råder då hög grad av överensstämmelse mellan den teoretiska och den 
operationella definitionen (Lundahl & Skärvad, 1999). Genom att, vi i vår enkät, 
utvecklar påståenden och frågor kopplade till vår teori försöker vi uppnå 
överensstämmelse mellan teori och den empiriska undersökningen och därmed en 
hög validitet. I enkäten är ett eller flera påståenden alternativt en fråga i enkäten 
utformad till varje hypotes. 
 
Den yttre validiteten har med att göra hur respondenterna svarar. Om 
respondenten svarar på ett sätt och faktiskt gör eller beter sig på ett annat är den 
yttre validiteten låg. Detta kan bero på att personen ljuger, minns fel eller svarar 
trots att han/hon egentligen inte vet svaret (Lundahl & Skärvad, 1999). Risken för 
detta i vårt fall bedömer vi som liten eftersom det huvudsakligen inte är 
kunskapsfrågor och de som är det är frågor som respondenten bör ha kännedom 
om. Vissa frågor kan däremot uppfattas som känsliga, där t ex lönefrågan utgör en 
sådan och där risken därmed finns att respondenten inte svarar på denna. Det kan 
också finnas en risk att respondenterna är stressade eller att de inte finner intresse 
av att svara på enkäten och därför snabbt försöker svara utan att först tänka efter. 
Påståendena är emellertid enkla att besvara varpå denna risk måste bedömas som 
liten. 
 
Med reliabilitet avses frånvaron av slumpmässiga mätfel. En undersökning med 
god reliabilitet kännetecknas av att själva mätningen inte påverkas av vem som 
utför mätningen eller de omständigheter under vilka den sker. Reliabilitet är en 
nödvändig förutsättning för validitet. Ett aldrig så perfekt mätinstrument kan bli 
värdelöst om det tillämpas felaktigt eller slarvigt. Metoden att öka reliabiliteten 
går ofta ut på att, med hjälp av olika standardiseringsförfaranden, säkerställa att 
mätningen genomförs på ett så identiskt lika sätt som möjligt (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Detta innebär att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila 
utslag. Eriksson & Wiedersheim – Paul (2001) skriver att reliabiliteten ofta är ett 
problem i tolkande utredningar. Vi är medvetna om detta och då uppsatsens 
slutsatser delvis kommer att vara ett resultat av tolkning skulle detta kunna 
innebära att en annan forskare som utför samma undersökning delvis kan komma 
att dra andra slutsatser än vad vi kommer att göra. Svaren respondenterna kommer 
att ge kan också påverkas dels då förutsättningarna kan komma att modifieras (ex. 
urvalgruppens konstellation förändras genom personalomsättning och 
nedläggning av en revisionsbyrå) och dels genom att de attityder som, speciellt 
via skalalternativ, undersöks kan förändras eller faktiskt påverkas av 
omständigheter under vilken undersökningen sker (ex. att en vid denna 
undersökning stressad revisor svarar annorlunda vid ett annat tillfälle då 
arbetsbelastningen är lägre). Vi försöker emellertid att minska dessa risker för att 
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uppnå hög reliabilitet dels genom följande kapitel som beskriver vår undersökning 
och dels genom att utforma en enkät som bör uppfattas lika av alla tillfrågade. 
 
4.4. Enkäten 
 
Vid undersökningar där det gäller att samla in information från många 
informanter används ofta enkäter där ett standardiserat frågeformulär presenteras 
för många personer samtidigt. Vid denna undersökningsmetod ställs krav på 
systematik och struktur med relativt enkla, korta och precisa frågor för att 
underlätta för respondenten att ge ett så korrekt svar som möjligt (Befring, 1994). 
Valet att använda oss av den kvantitativa enkätundersökningsmetoden gjordes just 
för att vi söker information om ett flertal faktorer och som både lätt och effektivt 
kan fås genom att ställa korta, men väl genomtänkta frågor och påståenden som 
kan användas för att besvara uppsatsens problemställning. Eftersom enkäten är en 
attitydundersökning kan vi emellertid bara erhålla och mäta om respondenterna 
upplever att instängningsfaktorerna är verksamma, d v s man kan bara mäta om 
faktorerna indirekt har effekt och inte om respondenterna verkligen handlar i 
enlighet med sina attityder. Att undersöka hur individer faktiskt har agerat ligger 
utanför vår undersökningsmöjlighet. 
 
4.4.1. Enkätens metod 
 
Revisorerna har, vid denna tid på året, stor arbetsbelastning varpå en enkät kräver 
betydligt mindre tid än en intervju, vilket kanske gör att vi kan få en högre 
svarsfrekvens. En enkät har också fördelen att, på ett bättre sätt än en intervju, 
minimera eventuella intervjuareffekter som på ett missvisande sätt kan påverka 
det material som respondenterna lämnar. En enkätundersökning har också 
fördelen att den inte kräver så stora ekonomiska insatser. Nackdelen med en enkät 
är emellertid bl a att respondenten kan misstolka frågorna eller helt enkelt 
överlämna enkäten till någon annan för att besvara frågorna, vilket skulle kunna 
leda till ett missvisande resultat. För att förhindra, eller åtminstone minska risken, 
för att detta skulle ske har vi utformat enkäten på ett enkelt och lättförståeligt sätt. 
Enkäten gavs också en begränsad längd som, enligt testpersoner, uppgavs ta 
mellan 5 och 10 minuter att fylla i, vilket torde göra att enkäten inte ska anses 
tidskrävande och jobbig att fylla i. 
 
För att kunna besvara vår problemställning varför och vad revisionsbyråerna gör 
för att behålla personalen och hur detta upplevs av revisorerna, har vi använt oss 
av två liknande enkäter. Den ena enkäten är ställd till respektive byrås kontorschef 
och den andra till byråns övriga revisorer; revisorsassistenter, godkända, 
auktoriserade och partners . Orsaken till att vi har valt att tillfråga respektive byrås 
kontorschef och därmed inte en personalansvarig är att det idag är rätt vanligt att 
byrån anställer personer vars uppgifter bara är koncentrerade till rekrytering och 
personalvård och därför inte har den information som vi är ute efter. 
Kontorschefen torde vara väl insatt i kontorets göromål och ha god överblick och 
inflytande över byråns strategier i vårt problemområde. Anledningen till att vi har 
två sorters enkäter är att vi vill kunna jämföra dessa två och på det sättet kunna se 
om det sätt byrån använder för att behålla sin personal överensstämmer med vad 
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personalen själva anser vara orsakerna till att de stannar i byrån. Huruvida 
attityderna skiljer sig åt beroende på kön, ålder och nivå undersöks också. 
 
Enkäterna har en trevlig layout för att ge ett seriöst intryck och består av ett antal 
enkla och korta frågor och påståenden. Påståendena till kontorscheferna är 
grundade på hur det ser ut i respektive byrå, d v s varför och vad dessa använder 
för strategi för att behålla värdefull personal och till revisorer är påståendena 
kopplade till deras attityder om detsamma. Påståendena ger sju olika 
svarsalternativ där respondenten ska svara i vilken grad han/hon instämmer på 
dessa. Skalan går från instämmer inte alls till instämmer helt där en etta betyder 
instämmer inte alls och en sjua betyder instämmer helt. För att inte tvinga 
respondenten att ge ett svar och då sannolikt ett felaktigt sådant gavs också 
tillfälle att svara vet ej. Respondenten ombads också att kommentera enkäten om 
denne/denna finner ett behov av detta. Detta för att minska risken av en eventuell 
feltolkning av materialet. 
 
Skalan är en form av en Likertskala som huvudsakligen används för att undersöka 
attityder. Respondenterna ska i denna reagera på olika påståenden genom att 
uttrycka olika grader av instämmande (Befring, 1994). Skalan används emellertid 
för båda enkäterna även om vi söker fakta om revisionsbyråer genom dess 
kontorschefer och attityder via de övriga revisorerna. Anledningen till detta är att 
vi vill ha jämförbart material eftersom vi ska koppla samman byråns faktiska 
strategi till revisorernas upplevelse av detsamma. Skulle vi ha haft olika skalor 
eller olika former av svarsalternativ skulle det inte vara möjligt för oss att göra 
denna koppling. 
 
Patel & Tebelius (1987) förordar att man vid fasta svarsalternativ ska försöka 
variera dessa på olika sätt så att personen som ska svara på frågorna behåller sin 
motivation och inte heller fastnar i ett visst svarsmönster. Vi har emellertid 
frångott denna rekommendation eftersom vi tror att enkelheten som de liknande 
frågorna ger gör att respondenten inte anser enkäten alltför betungande att 
besvara. Skulle enkäten bestå av färre påståenden är det möjligt att respondenten 
inte skulle anse det lika ansträngande. Det finns däremot en risk att respondenten, 
främst i kontorschefsenkäten, kan fastna i ett visst svarsmönster eftersom 
påståendena är utformade på liknande sätt med samma svarsalternativ till alla. För 
att minska denna risk har påståendena ingen numrering och närliggande frågor har 
kastats om så att dessa ligger i oordning och huller om buller, medan vi för att 
underlätta vår egen analys har behållit en numrerad och påståendeordnad version 
av enkäterna. (Enkäterna visas i bilaga 4 och 5. Dessa bilagor ger exempel på de 
numrerade påståendena vars frågor och påståenden inte ligger i oordning. Orsaken 
till detta är att läsaren av bilagan enkelt ska kunna följa enkäten när 
operationaliseringen läses) Vissa påståenden har dock hållits samman och det är 
de påståenden där kontorschefen ombeds att besvara om byråns strategi skiljer sig 
beroende på revisorns nivå. Anledningen till detta är att respondenten lättare ska 
kunna bedöma en inbördes rangordning. Antalet påståenden har också försökts 
hålla nere. I samma syfte har kontrollfrågor ställts som kan jämföras med tidigare 
angivna svar. Samvarierar dessa är sannolikheten stor att respondenten inte fastnat 
i ett visst svarsmönster. 
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Ett vanligt problem med attitydundersökningar är att attityden ibland skiljer sig 
från individens faktiska beteende (Lekvall & Wahlbin, 1993). Det skulle t ex 
kunna vara så att en respondent i undersökningen instämmer helt på att 
erkännande, byråns rykte och utbildning och samtidigt icke instämmande på den 
höga lönens betydelse, men en vecka senare tackar ja tack till motsatsen. Vi är 
medvetna om detta, men anser inte att det ska ha betydande inverkan då vi är 
intresserade av hur situationen ser ut just nu i en viss byrå. 
 
Enkäten till kontorschefen inleds med två frågor om huruvida rekrytering sker 
intern eller externt och hur många manliga respektive kvinnliga revisorer som 
arbetar på byrån samt vilken nivå dessa befinner sig på. Därefter ger vi 
kontorschefen ett antal påståenden om varför deras byrå nyttjar en ILM som följs 
av påståenden som ska besvara hur de gör för att behålla sin personal, d v s vilka 
verktyg de använder för detta ändamål. Totalt består denna enkät av 2 frågor och 
trettiofem påstående. Till fyra av påståendena ber vi respondenten om 
tilläggsinformation. 
 
Enkäten till de övriga revisorerna inleds med sex frågor om kön, ålder, 
anställningstid, nivå, eventuellt partnerskap och årsinkomst. Därefter består 
enkäten av arton påståenden om olika faktorer där respondenten ombeds ange 
deras inställning till vad det är som gör att han/hon stannar på den byrån som de 
jobbar på. Till ett påstående önskar vi tilläggsinformation. 
 
4.5. Operationalisering av enkäterna 
 
I det följande kommer en operationalisering av enkäterna att göras där vi 
motiverar och förklarar övergången från teori till de mätbara frågor och påstående 
som enkäterna består av. Då enkäten till revisorerna är utformad för att vi vill 
undersöka i vilken grad deras åsikter överensstämmer med vad byrån använder 
faktiskt använder för redskap för att behålla sin personal är påståendena i 
revisorernas enkät kopplade till kontorschefens sista påståenden. Ett exempel är 
”Din fasta lön gör att du stannar på byrån” som kopplas till kontorschefens 
påstående ”Den fasta lönen används som ett sätt att behålla personalen”. Därför 
och för att undvika alltför många upprepningar väljer vi att behandla dessa 
parallellt. Kursiv stil används då vi operationaliserar revisorernas enkät, övrig text 
handlar om kontorschefens. 
 
4.5.1. Enkät till kontorschefen och övriga revisorer 
 
Vi börjar enkäten till kontorschefen med två frågor. Den första frågan är hur stor 
del assistenter, godkända, auktoriserade och partners deras byrå rekryterar externt. 
Denna fråga ställdes för att vi vill se i vilken utsträckning de tillämpar en 
företagsintern arbetsmarknad d v s om de över huvudtaget använder en ILM. Den 
andra frågan är hur många manliga respektive kvinnliga revisorer som arbetar på 
deras byrå och på vilken nivå de befinner sig. Anledningen till att vi ställer denna 
fråga är att det ger oss en möjlighet att utröna hur många revisorer som är 
anställda på byrån, vilket kön samt på vilken nivå de befinner sig. Med hjälp av 
kontorschefens svar kan vi ta reda på vilket kön samt vilken nivå respondenterna 
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som inte svarat befinner sig på, vilket ligger till grund för en eventuell 
bortfallsanalys. 
 
På samma sätt som enkäten till kontorschefen inleds enkäten till övriga revisorer, 
assistenter, godkända samt auktoriserade, med sex allmänna frågor. Den första 
var om respondenten var man eller kvinna, som ställdes för att kunna utröna 
eventuella variationer i inlåsningsverktygen, vilka enligt teorin torde ha mindre 
effekt på kvinnor. Enligt tidigare gjord forskning har kvinnor inte samma 
möjligheter att bli befordrade som män (Tharenou, 2001, Jones & Makepeace, 
1996). Orsakerna till det är bl a att likheter tenderar att välja likheter och att 
kvinnor har sämre förmågan att skapa nätverk i förhållande till män. 
Maskulinitet, karriärs uppmuntran och ambitioner att klättra är faktorer som 
gynnar kvinnors befordringsmöjligheter. Kvinnor har även givits rollen att föda 
barn och i många fall ta hand om barnen, vilket påverkar kvinnans 
arbetssituation.  
 
Frågan angående respondentens ålder avser att, precis som kön, mäta om det 
finns någon variation beroende på den variabeln. Frågan har lämnats öppen för 
att vi vill ha in så mycket och exakt information som är möjligt om respektive 
respondent. Vi kan om vi vill och om behovet finns vid ett senare tillfälle gruppera 
åldern. Generationer har förmodligen en stor påverkan på individers mobilitet, 
vilket gör att inlåsningsverktygens effekter kan variera. Individer i 20- respektive 
50- års åldern kan tänkas vara mer rörliga p g a att de kanske varken har någon 
familj eller något annat som binder dem till just den platsen eller så har barnen 
flugit ut. Därför borde verktygen inte ha samma effekt på dessa individer som på 
individer som är mellan dessa åldersgrupper och de som är äldre.  
 
Hur länge har Ni varit anställd på byrån? Denna fråga kommer endast att 
analyseras om det visar sig att det finns en effektivitet i inlåsningsverktyget 
socialisering/organisationskultur. Denna fråga ställds till respondenterna för att 
kunna utröna i vilken grad företaget har haft möjlighet att kanske socialisera 
personerna då de har befunnit sig på byrån under X antal år. Desto längre en 
individ har varit anställd på byrån ju mer borde personen vara indoktrinerad med 
bl a firmans normer och värderingar. 
 
Vilken nivå är en annan variationsfaktor, som gör att inlåsningsverktygen 
förmodligen inte har samma effekt på individer som är på assistentnivån. Detta 
undersöks genom att fråga respondenten vilken nivå han/hon befinner sig på. Vi 
har delat upp frågan i två delar för att en revisor som t ex är auktoriserad kan 
även vara partner i firman. Anledningen till att inlåsningsverktygen inte skulle 
vara effektivt på assistentnivå är att de är rörliga och att de som stannar på en 
specifik byrå kan vara mer slumpmässigt. Den sista frågan till övriga revisorer är 
vilken årsinkomst de har. Med denna fråga vill vi se om lönen påverkar 
respondentens svar på frågan om den fasta lönen gör att de stannar på byrån.    
 
Det första påståendet i kontorschefens enkät är om revisorerna på byrån har 
kunskaper som är specifika för just deras byrå. Det vi vill ha svar på är om ILM är 
en respons på revisionsbyråns behov av företagsspecifika kunskaper. Visar det sig 
att detta påstående stämmer lämnas en öppen rad för kontorschefen att besvara 
vilka dessa kunskaper kan tänkas vara. Byråns sätt att driva projekt, 
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företagskulturen, sättet att arbeta, utbildning och sättet att bygga upp 
kundrelationer är exempel på olika faktorer, vilka kan innehålla företagsspecifika 
kunskaper. Dessa kunskaper kan oftast inte revisorn ta med sig till en annan byrå. 
Skapande av ILM kan kanske därmed vara en respons på att revisionsbyråerna har 
kunskaper som är företagsspecifika, som de har behov av att behålla genom att få 
behålla revisorn. Till detta påstående har vi utformat två kontrollfrågor där den 
första är att revisorerna på byrån har kunskaper som delvis inte är användbara på 
en annan arbetsplats och den andra att byråns specifika kunskaper är ett sätt att 
behålla revisorn. Kontrollfrågorna används för att kunna se om kontorschefen är 
konsekvent när han/hon besvarar påståendena angående den företagsspecifika 
kunskapen. Skulle det visa sig att respondenten inte instämmer kan detta bero på 
att de inte finns någon specifik kunskap eller att det inte finns ett behov av 
företagsspecifik kunskap och ILM därmed inte är en respons på detta.   
 
Arbetskraftsbrist är en annan faktor som kan ge upphov till ILM. Detta 
undersöker vi genom ett påstående att redovisningsbyrån främst rekryterar internt 
p g a att det finns få externa revisorer på arbetsmarknaden. Frågan delas in så 
respondenten kan svara för respektive nivå: assistent, godkänd, auktoriserad och 
partner för att kunna se på vilken nivå som byrån anser att det finns en brist på. 
Assistenterna är förmodligen oftast individer som revisionsbyråerna rekryterar 
direkt från högskolor och universitet, som bl a är lättare att forma och är kanske 
därmed även mer rörliga då de ej blivit präglade på en viss byrå. Bristen kanske 
finns på nivåerna ovanför assistenter, vilket kräver individer med en längre 
erfarenhet, kompetens etc i förhållande till assistenter. Bristen kan därmed vara en 
anledning till uppkomsten av ILM i en revisionsbyrå. Svarar respondenten icke 
instämmande kan det bero på att det inte finns någon brist på endera nivå, vilket 
leder till att arbetskraftsbrist inte är skälet till uppkomsten av en ILM.  
 
ILM ger upphov till kontrollfördelar och med det menas att företaget ges fördelen 
att kunna observera, skapa information med kvalitet om medarbetarna och en 
möjlighet för byrån att signalera önskvärt beteende o s v. Orsaken till att dessa 
kontrollfördelar uppstår är den långvariga relation som ILM ger underlag för. 
Kontrollfördelarna kan vara grunden till att revisionsbyråer använder sig av ILM, 
vilket testas i vår enkät genom att påstå att byrån rekryterar internt p g a att de 
känner den anställdes kompetens och förmåga bättre än en externt kommande 
revisor. Svarar kontorschefen instämmande på detta borde behovet av att åtnjuta 
kontroll leda till att byrån nyttjar en ILM. Förutsättningen för att kunna vinna 
kontroll är att byrån får personalen att stanna för annars skapas inga långvariga 
relationer, vilket medför att företaget inte kan dra nytta av fördelarna att bl a 
kunna observera sina revisorer på den interna befordringsstegen och indoktrinera 
individerna med visioner och mål som byrån har eller reducera opportunistiska 
beteende. Svarar kontorschefen icke instämmande kan det bero på att ILM inte är 
en respons på behovet av kontrollfördelar.  
 
Sedvänja kan vara en annan orsak till att revisionsbyråer nyttjar en ILM. För att 
kunna utröna om det faller sig så påstår vi att byråerna rekryterar internt  
p g a att det är en tradition d v s att de brukar alltid göra så. I enkäten har vi 
ytterligare ett påstående som säger att revisionsbyråer rekryterar internt p g a att 
de vill visa att det lönar sig att vara lojal mot byrån. Skulle det visa sig att 
kontorschefen instämmer på dessa påståenden så kan det vara ett bra sätt att 
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bibehålla den önskvärda personalen genom att individen vet att han/hon kan 
befordras om kraven för detta uppnås. Men för att det ska fungera som en 
inlåsningsmekanism måste företaget göra det trovärdigt att de kommer att fortsätta 
att rekrytera internt. Trovärdigheten kan de kanske säkerställa genom 
internutbildning, ryktesspridning och att de facto praktisera internrekrytering. Ett 
icke instämmande svar torde innebära att sedvänja inte är skälet till att byrån 
använder sig av en ILM utan att det kanske kan vara andra faktorer som bl a 
rädslan att förlora klienter som har betydelse.      
 
Ett starkt skäl för revisionsbyråer att nyttja ILM är kanske den risk som möjligen 
föreligger för revisionsbyrån att förlora klienter. Det är viktigt att behålla en 
revisorsassistent och/eller godkänd och/eller auktoriserad och/eller partner för att 
inte förlora klienten. Med dessa påstående lämnas kontorschefen möjlighet att 
svara på vilken eller vilka nivåer som det är viktigt att använda ILM, som är 
avsikten med detta uttalande. Det kan tänkas att det är på nivåerna godkänd och 
auktoriserad som det krävs effektiva ILM insatser då det förmodligen är de som 
knyter kunderna till sig. På partnernivå torde det inte krävas några större insatser 
för det är nu individen har nåt toppen på stegen och har kanske del i de högre 
ersättningarna, som gör att han/hon troligtvis inte är särskilt rörlig. Med andra ord 
instämmer kontorschefen på dessa påstående eller på någon utav de fyra så borde 
det vara p g a oro att förlora klienter som byrån tillämpar ILM, vilken kan variera 
beroende på nivå. Om kontorschefen istället inte instämmer kan detta betyda att 
ILM inte är en respons på att revisionsbyråer är rädda för att förlora klienter.  
 
Resterande påståenden som ges till kontorschefen om hur byrån behåller sin 
personal ges även motsvarande till de övriga revisorerna genom att vinkla 
påståendet mot vilka inlåsningsverktyg som gör att de stannar på deras nuvarande 
byrå. Svarar revisorn överensstämmande med byråns strategi kan detta tolkas som 
om byråns strategi är effektiv. Påståendena för kontorschefen respektive 
revisorerna behandlas parallellt nedan för att undvika onödiga upprepningar. 
Liksom ovan är texten som behandlar revisorsenkäten kursiverat. 
         
Befordringsmöjligheter torde vara ett effektivt sätt att låsa in sin personal, vilket 
vi avser att mäta genom att kontorschefen får svara på om befordringsmöjligheter 
på byrån är ett sätt att behålla personalen. Skälet till att en revisionsbyrå skulle 
kunna tänkas använda befordringar som ett sätt att bibehålla önskvärd personal 
grundar sig på att det ökar lojaliteten till företaget. Men för att det ska fungera 
måste revisionsbyrån till största delen endast acceptera intåg på den lägsta nivån 
för att tydliggöra de interna befordringsmöjligheterna som är ett incitament för 
individerna att stanna inom en och samma byrå under en extensiv period. Skulle 
kontorschefen svara icke instämmande på påståendet angående 
befordringsmöjligheter kan det bero på att de finner detta inlåsningsverktyg 
mindre effektivt för att bibehålla önskvärd personal. Befordringsmöjligheterna 
kan kanske vara något som revisorerna finner som inlåsande, vilket vi avser att 
mäta genom ett likartat påstående som ställs till kontorschefen. Skulle revisorn 
instämma på detta påstående kan det bero på att det kanske finns möjligheter för 
dem att passera varandra på byråns och professionens stege. Det kan även vara 
att byrån i störst utsträckning endast tar in ny personal i botten på stegen. Skulle 
respondenten inte instämma kan det vara tvärtom d v s att byrån tar in en stor 
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andel personal ovanför den lägsta nivån på stegen och att det är svårt att passera 
andra individer på befordringsstegen.      
 
Att inte befordra alla i samma takt är ett sätt att behålla personalen. Påståendet 
avser att söka information om byrån konsekvent tillämpar senioritetsprincipen. 
Detta uttalande kontrollerar vi även genom påstående som att alla revisorer 
befordras i samma takt och att befordra alla i samma takt är ett sätt att behålla 
personalen. Att inte befordra alla revisorerna i samma takt torde vara ett 
incitament för att få dessa att stanna på byrån så att individen känner att det är lönt 
att ha höga mål. Detta innebär i så fall att det inte finns något som säger att en 
individ som har varit anställd under en längre period når de högre positionerna 
fortare än de som kommer in i företaget senare. Detta argument leder framtill att 
senioritetsprincipen inte borde vara ett sätt för revisionsbyråer att knyta 
personalen till företaget d v s att kontorschefen därmed skulle svara instämmer på 
det första påståendet. Instämmer inte kontorschefen på det första påståendet 
används inte verktyget på deras byrå för att låsa in personalen. Om revisorn 
svarar instämmande på senioritetspåståendena d v s att kunna bli befordrad i en 
högre takt än andra revisorer gör att den svarande stannar kvar på sin nuvarande 
byrån kan vara en indikation på att han/hon upplever det som inlåsande när det 
ges möjlighet att kunna klättra förbi individer som har varit anställda under olika 
lång tid. Skulle inte denna möjlighet existerat hade det inte funnits några 
incitament för individerna att bidra till byråns utveckling eller att knyta till sig 
kunder. De revisorer som inte instämmer på detta kan kanske bero på att de inte 
har samma ambitioner som de instämmande respondenterna att avancera på 
byråns och professionens stege. Som nämnde ovan har vi gjort kontrollfrågor till 
kontorschefen, vilket vi i samma syfte och på motsvarande sätt även gör till övriga 
revisorer.     
 
Nästa påstående är huruvida den fasta lönen används som ett sätt att behålla 
personalen eller ej. Eftersom lön, för de flesta individer, är en förutsättning för 
försörjning kan det tänkas att detta är ett viktigt verktyg. Även det faktum att 
revisorer är eftertraktade ekonomer av många skilda organisationer kan göra att 
lön är ett viktigt instrument som kan utnyttjas av byrån för att behålla personalen, 
vilket kan antas vara sant om respondenten instämmer på detta påstående. 
Stämmer inte detta för den tillfrågade byrån är lön således inte något som används 
i det särskilda syftet att binda revisorn vid byrån. På motsvarande sätt torde 
revisorn som anser sig vara beroende av den lön byrån ersätter honom/henne 
svara instämmande och därmed fungera inlåsande. Om revisorn tvärtom anser att 
den kan få en lika bra eller bättre lön på en annan arbetsplats torde han/hon 
svara icke instämmande och lön är då inte något som binder revisorn till byrån. 
 
Påståendet att hög lön till topprevisorerna är ett sätt att motivera de övriga 
revisorerna att vara lojal mot byrån ämnar utröna om byrån ser en hög lön till 
dessa som ett sätt att hålla kvar personalen. Om byrån instämmer skulle man 
kunna förmoda att de tror att revisorerna suktar efter denna nivå och att byrån 
därför använder sig av detta. Om svaret blir att kontorschefen inte instämmer 
torde det vara enbart andra faktorer som påverkar dessa revisorers löner. Den 
kommande höga lönen kan göra att en individ nöjer sig med en relativt låg lön för 
att försöka nå den höga positionen som innebär en förhållandevis hög lön. Om 
revisorn ser byråns topprevisorers höga lön som ett mål torde de svara 
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instämmande på motsvarande påstående. Om de svarar motsatsen kan detta bero 
på att kommande hög lön inte är något som påverkar revisorns vistelse på byrån. 
 
Ytterligare ett påstående som handlar om lönens betydelse är huruvida en rörlig 
lön används för att behålla revisorn eller ej. Påståendet är riktat till de byråer som 
använder sig av denna löneform och är uppdelat på påståenden om varje av de 
fyra nivåerna. Instämmer kontorschefen kan vi se om detta används för att på det 
sättet knyta sin personal till byrån och blir svaret det motsatta är det andra faktorer 
som påverkar användningen av en sådan. Till detta påstående bes respondenten, 
vars byrå använder sig av en rörlig lön, att även svara på vilka faktorer denna 
varierar med. Detta för att vi ska kunna se på vilka sätt som byrån använder för att 
förmå revisorn att stanna kvar på byrån. Motsvarande påstående till revisorn 
innebär att ett instämmande svar torde betyda att den rörliga lönen är en faktor 
som påverkar revisorns inställning till varför denne/denne stannar kvar på byrån. 
Ett icke instämmande svar skulle tyda på motsatsen. Revisorsenkäten innehöll inte 
tilläggsfrågan om vilka faktorer den rörliga lönen kan variera med eftersom 
denna information skulle bli dubbel och överflödig. 
 
Föregående tre påståenden har handlat om den ekonomiska belöningen som en 
revisionsbyrå använder sig av för att på det sättet försöka attrahera och motivera 
sin personal att stanna inom byrån. Följande sex avser att mäta om byrån använder 
sig av ett visst antal icke ekonomiska belöningar för att skapa lojalitet till byrån. 
 
Det första påståendet som rör den icke ekonomiska belöningen är om erkännande 
i form av uppmuntran och uppmärksamhet från chefen används som ett sätt att 
behålla revisorn. Om respondenten svarar att hon/han instämmer på detta skulle 
detta kunna indikera att byrån tycker att detta är ett sätt att låsa in personalen och 
innebära en tro på att personalen t ex skattar beröm och uppmuntran så högt att 
detta påverkar dess vilja att stanna kvar på byrån. Om kontorschefen istället inte 
instämmer kan detta betyda att byrån inte använder erkännande som ett sätt att 
motivera personalen att stanna. För att ytterligare få information om vilken form 
erkännande kan bestå av ges också en följdfråga där respondenten ombeds svara 
på vilket sätt detta kan ges. Denna följdfråga gavs inte revisorn. Om revisorn 
svarar att denne/denna instämmer i det analoga påståendet om icke ekonomisk 
belöning betyder detta att han/hon  finner att erkännande är viktigt och därför 
stannar på byrån. Är erkännande något som inte påverkar revisorn eller att detta 
inte ges  torde denna/denne svara icke instämmande. 
 
Att ge revisorn frihet att i viss mån själv lägga upp sitt arbetsschema skulle kunna 
vara ett sätt byrån använder för att behaga sin personal på. Därför innehåller 
enkäten ett påstående om byrån ger revisorn en viss frihet (ex. flextid, möjlighet 
för revisorn att styra över när han/hon ska träffa sina klienter) som ett sätt att 
behålla revisorn. Om svaret blir instämmande kan man tänka att byrån ser detta 
som ett redskap i konkurrensen av revisorer kan denna faktor vara av betydelse 
när byrån lägger upp sin personalstrategi. Instämmer inte kontorschefen på detta 
påstående betyder detta att byrån inte ser givandet av flexibilitet som ett sätt att få 
behålla revisorn. Revisorn själv kan uppfatta byråns flexibilitet som en fördel 
gentemot andra byråer och därför svara instämmande på motsvarande påstående. 
Ser revisorn tvärtom flexibiliteten som något som inte gör att han/hon stannar på 
sin nuvarande arbetsplats torde respondenten inte instämma. 
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En revisor som är partner i en revisionsbyrå kan tänkas ha ett egenintresse att 
stanna för att ta del av företagets vinst och på det sättet låsas vid byrån. Om byrån 
ser situationen på detta sätt torde de instämma med nästa påstående som menar att 
partnerskap används som ett sätt att behålla revisorn. Partnerskapet skulle också 
kunna användas inlåsande genom att revisorn måste arbeta sig uppåt för att nå 
denna position, vilket avses att mätas av påståendet. Motsvarande påstående 
ställdes till revisorer som inte var partner i byrån: Eventuellt kommande 
partnerskap gör att Ni stannar på denna byrå. En revisor som redan är partner 
ges påståendet att partnerskapet gör att han/hon stannar på denna byrå. Om 
respondenten som inte är partner så småningom vill bli partner kan denna 
förhoppning fungera inlåsande och därmed borde respondenten svara 
instämmande. Om respondenten icke svarar instämmande kan det tvärtom vara så 
att individen inte har ambitionen att bli partner. Den som redan är partner och 
instämmer på påståendet kan göra detta då han/hon har ett egenintresse i byrån 
och för att komma i åtnjutande av de fördelar som ges en partner måste 
denne/denna stanna kvar på byrån. Den som inte finner partnerskapet inlåsande 
instämmer inte på påståendet.  
 
Byrån använder dess goda rykte är ett påstående som avser uppskatta huruvida 
detta används som ett sätt att behålla byråns revisorer eller ej. Instämmer byrån 
med detta kan det tolkas som det är viktigt att upprätthålla och arbeta för dess 
goda status inte bara som ett sätt att behålla och kapa åt sig klienter utan även 
använda detta som ett sätt att behålla de värdefulla revisorerna. Om byrån inte 
instämmer är det andra faktorer som påverkar arbetet för ett gott rykte. Om 
revisorn instämmer på motsvarande påstående kan detta tolkas som om han/hon 
finner det betydelsefullt att arbeta på en byrå med så gott rykte att respondenten 
stannar kvar på byrån. Har byråns rykte ingen betydelse förväntas respondenten 
inte instämma på detta påstående. 
 
Om byrån ger personalen bättre utbildning än den kan få hos en annan byrå för att 
på det sättet behålla personalen är det nästföljande påståendet. Om byrån anser att 
utbildning är ett sätt att behålla personalen och därmed svarar instämmande kan 
man anta att det inte bara är viktigt att utbilda personalen för att de ska hålla sig a 
jour med lagar och förordningar utan också använda dess utbildning i 
personalsyfte. Byråns utbildning kan b la underlätta revisorns arbetsuppgifter, 
vilket i såfall skulle leda till att denne/denna instämmer på påståendet. 
Respondentens icke instämmande svar torde betyda att respondenten finner att 
byråns utbildning inte är bättre än någon annanstans och inte påverkar 
hans/hennes val att stanna på byrån.  
 
Huruvida revisionsbyrån ger personalen anställningstrygghet för att på det sättet 
behålla revisorn eller ej är ett påstående som önskar mäta om byrån använder 
detta för att behålla sin personal. Instämmer kontorschefen på detta påstående 
visar detta att byrån tycker att detta är ett sätt att behålla revisorn och instämmer 
inte kontorschefen torde anställningstrygghet inte vara ett inlåsningsverktyg för 
byrån. Revisorn kan genom att instämma på motsvarande påståendet visa att 
byråns anställningstrygghet gör att han/hon stannar på byrån. Om respondenten 
svarar att han/hon inte instämmer gör inte anställningstryggheten att revisorn 
stannar på byrån. 
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Anställningskontrakt används som ett sätt att behålla revisorn är nästa påstående. 
Med detta vill vi mäta anställningens betydelse i byråns strategi att behålla sina 
revisorer. Till påståendet är frågan hur lång kontraktstid anställningskontrakten 
har kopplad. Detta för att kunna se i vilken relation byrån anser att en lång 
kontraktstid är och därmed hur anställningskontraktet kan låsa in personalen. 
Denna följdfråga ges inte på revisorsenkäten eftersom vi får tillräcklig 
information från kontorschefen. Svarar revisorn instämmande på påståendet som 
ställs angående om anställningskontraktet gör att revisorn stannar kvar på byrån 
är detta en inlåsningsfunktion. Svaret får också tolkas mot bakgrund av den 
anställningstid som kontraktet innebär. Om respondenten inte instämmer betyder 
detta att anställningskontraktet inte påverka huruvida revisorn stannar på byrån 
eller ej. 
 
Revisorerna på byrån har kunskaper som delvis inte är användbar på en annan 
arbetsplats och byråns specifika kunskaper är ett sätt att behålla revisorn samt 
revisorerna på byrån har kunskaper som är specifika för just deras byrå. Med 
dessa påstående avser vi att söka information om det förekommer några 
företagsspecifika kunskaper på revisionsbyrån som är ett sätt för organisationen 
att binda personalen till just det företaget. Visar det sig att kontorschefen inte 
instämmer på detta påstående kan det bero på att revisorernas kunskaper enbart är 
generella kunskaper som grundar sig på de normer och regler som de måste följa. 
Men trots dessa kunskaper kanske en byrå har specifika kunskaper som t ex 
arbetsgången och förfaringssättet vid uppbyggnad av kundrelationer. Orsaken till 
att respondenten inte instämmer kan bero på två saker. Den ena är att det helt 
enkelt inte finns någon företagsspecifik kunskap och den andra att respondenten 
inte tänkt på att även andra faktorer förutom revisorernas generella kunskap kan 
innehålla specifik kunskap, som är specifik för just den byrån. Exempel på 
kunskaper som kan ha ett specifikt innehåll är byråns sätt att driva projekt, 
företagskulturen, sättet att arbeta, utbilda och bygga upp kundrelationer. Detta 
skulle kunna medföra att denna kunskap skulle vara ett sätt för byrån att behålla 
personalen då individerna inte kan ta den med sig till en annan arbetsplats. Om 
revisorn svarar instämmande på påståendet angående om det finns specifika 
kunskaper på deras byrå så skulle denna eller dessa kunskaper kunna göra att 
personen av den anledningen stannar kvar på byrån. Exempel på sådana 
kunskaper har getts ovan. Anledningen till detta är att personen inte kan ta med 
sig den kunskapen till ett annat företag. Men skulle det visa sig att revisorn inte 
instämmer så kan det kanske bero på att det endast förekommer generella 
kunskaper, vilket gör att revisorn inte har några problem att ta med dem till ett 
annat företag eller som jag även nämnde ovan att respondenten inte tänkt ut över 
dessa.    
 
Påståendet att byråns skilda företagskultur är ett sätt att behålla revisorn är det 
sista påståendet som ges till kontorschefen. Påståendet avser att mäta om byrån 
använder eller skapar en viss företagskultur/socialisering för att på det sättet 
forma revisorerna att passa in på just deras byrå och därmed bli bundna till byrån. 
Detta torde vara fallet om kontorschefen svarar instämmande. Om inte 
kontorschefen instämmer är det troligen så att deras företagskultur inte skiljer sig 
från andra och därmed kan detta inte heller ses som inlåsande. Revisorerna gavs 
två påståenden, vilket gör att dessa kan användas som kontrollfrågor. Svarar 
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respondenten instämmande på påståendena betyder detta att de känner sig 
bundna till byrån genom att ha socialiserats till ett visst sätt att tänka och bete sig 
som passar just den byrån. Och instämmer revisorn inte kan detta bero på att 
företagskulturen inte påverkar på ett sätt som inverkar på revisorns val att stanna 
på byrån. Det finns dock en risk för tolkningsfel i detta påstående eftersom 
respondenten i olika grad kan vara omedveten om hur mycket företagskulturen 
påverkar eller vara omedveten hur det skulle vara på en annan arbetsplats.  
 
4.6. Pilotstudie  
 
För att testa den tilltänkta enkäten gjordes en mindre pilotstudie på två 
kontorschefer och två revisorer. Fördelen med en pilotstudie är att man kan få viss 
indikation om det finns eventuella missuppfattningar eller andra synpunkter på 
mätinstrumentets utformning. Precis som med vår intervjuperson valde vi att 
använda oss av testpersoner utanför vårt urvalsområde för att undvika att samma 
person skulle svara på enkäten två gånger. De fick fylla i enkäten och de ombads 
att lämna synpunkter och tips på enkäten och de bads även att svara på hur lång 
tid det tog att fylla i enkäten.  
 
Vad vi kunde se var det ingen som hade missuppfattat frågorna och 
kontrollfrågorna stämde väl överens med varandra. Dock fick vi ingen direkt 
information om huruvida de tyckte att enkätens utformning var bra eller ej 
eftersom synpunkterna som vi bad dem lämna var sparsmakade. Detta kan bero på 
att de tyckte att den var bra och inte hade något att anmärka på. Risken finns dock 
att de tyckte motsatsen, men att de inte orkade eller hade tid till att kommentera 
enkäten. De uppgav dock att enkäterna tog mellan fem och tio minuter att fylla i. 
 
4.7. Genomförande av studien 
 
Enkätstudien inleddes genom att ringa till vårt urval och presentera oss, berätta 
vad vi undersökte och hur lång tid det skulle ta (för telefonguide, se bilaga 6). Vi 
poängterade också att svaren skulle behandlas konfidentiellt. 
 
Oavsett hur bra man bygger upp enkäten måste man räkna med ett visst bortfall. 
Revisorerna har, i denna tid, mycket att göra och för att försöka begränsa 
bortfallet valde vi dels att direkt söka och prata med kontorschefen för att betona 
dennes/dennas viktiga deltagande och dels lämnade och hämtade vi personligen 
enkäterna för att på det sättet visa vårt intresse och engagemang. På det sättet 
hoppades vi att revisionsbyråerna skulle uppskatta vår seriositet och kanske öva 
lite extra påtryckning på övriga respondenter. Ett annat försök att öka 
svarsfrekvensen gjordes genom att ringa upp revisionsbyråerna efter ett antal 
dagar och fråga hur det dittills hade gått med enkäterna. Då betonade vi också hur 
viktiga de var för vår undersökning. 
 
Vår valda undersökningsmetod har fördelen att den kan ge oss mycket 
information på ett enkelt och smidigt sätt, sett både ur vårt och respondenternas 
perspektiv. Behöver vi tilläggsinformation blir det emellertid svårt för oss att 
kunna inhämta tilläggsinformation, annat än möjligen kontorschefen. Särskilt då 
vi försäkrat anonymitet för respondenterna och tycker därför detta väger tyngre än 
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eventuell tilläggsinformation. På det sättet vill vi uppnå att respondenterna känner 
sig trygga i situationen och ger ärliga svar. Wallén (1996) betonar etikkrav i 
forskningen och menar att respondentens integritet ska skyddas och att det är 
viktigt att undersökningarna inte vållar någon skada. Därför följer vi 
forskningsetisk standards och kommer att behandla svaren konfidentiellt och 
kommer även att presentera dem i aggregerad form. 
 
Då vi ringde runt för att fråga revisionsbyråerna om de ville ställa upp på en 
enkätundersökning var det ett par stycken som reagerade för ämnet. En 
kontorschef vägrade oss över huvud taget tillträde då vi berättade om vad 
uppsatsen handlade om. Kontorschefen gav inte något uttömmande svar på vår 
fråga varför utan nöjde sig med att säga att ”vi vill inte att studenter ska 
undersöka våra interna angelägenheter. Det är en principsak på byrån”.  Vi kan 
inte vara säkra på om de enbart sa så för att de inte ville ställa upp oavsett vilket 
ämne eller om de faktiskt tyckte att det var ett känsligt ämne. Förutom denna 
kontorschef var det ytterligare två kontorschefer som reagerade och dessa var 
noga med att se och bedöma enkäterna innan de ville svara på om de godkände att 
deras revisorer svarade på frågorna. Det visade sig att det var lönefrågan som var 
mest känslig och därför ströks denna fråga hos de två byråerna som anmärkte på 
denna, eftersom de godkände enkäten om denna fråga uteblev. Vi konstaterade att 
ämnet kunde anses känsligt även om vi var noga att betona anonymiteten för att 
respondenterna skulle känna sig trygga när de delgav sina svar. Eftersom vi inte 
före kontakten med den nekande revisionsbyrån hade förstått att enkäten kunde 
anses känslig var vi angelägna att fråga de kommande om anledningen till att de 
inte ville låta sin personal svara på denna fråga. Vi tyckte inte att vi fick direkt 
uttömmande svar, men en kontorschef menade att lönefrågan skulle leda till en 
alltför detaljerad kartläggning och att detta var känsligt eftersom denna byrå inte, 
lönemässigt, kunde konkurrera med de allra största revisionsbyråerna. 
  
Det finns en risk att även de övriga revisorerna ansett att frågorna varit känsliga. 
Men den risken bedömer vi liten eftersom ingen kommenterat detta eller att vi på 
andra sätt hittat tecken på denna situation annat än för ett undantag, vilket var 
lönefrågan och som vi därför inte kommer att kunna behandla som vi hade tänkt. I 
övrigt verkar enkätens känslighet ligga i att vissa revisionsbyråer kanske har ett 
motstånd mot att utåt bli bedömd via deras egen personal.  
 
För att bättre säkerställa anonymiteten skulle det ha varit bra om vi tillsammans 
med enkäterna hade bifogat kuvert som respondenten hade kunnat lägga den 
ifyllda enkäten i. Det var tre byråer som hade gjort detta med motiveringen att 
kontorschefen inte skulle kunna läsa sin personals svar. 
  
Utöver den, p g a ämnet nekande kontorschefen, var det bara en byrå som nekade 
oss att få lämna enkäterna. Orsaken till detta uppgav receptionisten på byrån vara 
tidsbrist och vi fick aldrig tillfälle att själva föra fram vår förfrågan till 
kontorschefen. Vi är dock nöjda då vi fick övriga i vårt urval att åtminstone ta 
emot enkäterna. Byrån låg också på gränsen för vad vi definierar stor byrå så att 
bortfallet inte blev påverkat i alltför stor utsträckning även om det givetvis vore en 
fördel för uppsatsens generaliserbarhet om alla hade ställt upp. 
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Tanken var att vi själva skulle presentera enkäten på revisionsbyrån för att på det 
sättet försöka engagera våra respondenter. Möjligheterna för detta var emellertid 
små eftersom revisionsbyråerna menade att de hade för lite tid och det dessutom 
var svårt att hitta en tid då de flesta revisorer samtidigt befann sig på kontoret och 
detta inom våra tidsramar. 
 
4.8. Metodkritik  
 
Efter att enkäterna distribuerats har vi upptäckt en del brister i denna. Den främsta 
bristen som upptäckts är att de påståenden i enkäten till revisorerna som har 
riktats till en viss kategori av respondenter såsom ”den som har rörlig lön” och till 
”den som är partner resp. inte är partner” även har uppfattat att nästföljande 
påståenden bara skulle fyllas i av den typen av respondent som detta påstående 
riktade sig till. Detta har fått till följd att det blivit en del ”missing values”, 
eftersom respondenten inte har fyllt i dessa påståenden. Vi kunde ha undvikit 
detta dilemma om vi hade gjort det tydligare att restriktionen bara gällde just det 
påståendet genom att ha ett mellanrum mellan gällande och kommande påstående. 
Antalet misstag av detta slag är emellertid inte så många varpå det inte kommer 
att påverka resultat nämnvärt även om det optimala hade varit att ingen hade 
missuppfattat dessa påståenden. 
 
Annan kritik som kan riktas mot oss är något som en kontorschef påpekade. Det 
var att alla kanske inte vet vad ordet företagskultur har för innebörd och som 
således kanske inte ges den betydelse som vi är ute efter i undersökningen. 
Påståendet att respondentens företagskultur skiljer sig från andra byråers har 
kanske respondenten svarat på utifrån vad han tror och inte vad han vet då 
kontorschef även påpekade för oss att det är många som inte har varit på mer än 
en byrå och har därmed inget att jämföra med. Det är emellertid svårt att bedöma 
vilken betydelse detta har haft för respondentens svar, men hänsyn kommer att tas 
till detta i analysen.  
 
4.9. Kapitelsammanfattning 
 
För att kunna utveckla och besvara uppsatsens problemformulering och syfte, där 
vi söker besvara frågan varför och vad revisionsbyråerna gör för att behålla 
personalen och hur detta upplevs av revisorerna, använde vi oss av en explorativ 
intervju för att komplettera teorin och sedan användes enkäter för vår 
undersökning. En enkät var ämnad till byråns kontorschef där enkäten sökte svar 
på varför och hur respektive revisionsbyrå gör för att behålla sin värdefulla 
personal. Enkäten till övriga revisorer sökte svar på vad dessa upplever vara 
orsaken till att de stannar kvar på sin nuvarande arbetsplats. Urvalet var stora 
revisionsbyråer (>9 revisorer) i Helsingborg och Lund, vilket gav oss 12 stycken 
kontorschefer och 168 stycken revisorer att tillfråga där vi fick in 9 respektive 84 
respondentsvar. En pilotstudie genomfördes och vi distribuerade och samlade in 
enkäterna själva. 
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5. Analys 
 
Kapitlet inleds med en motivering till de valda statistiska testerna som används 
för att testa uppsatsens hypoteser och förutsättningar för analysen. Därefter ges 
en analys där resultatet av Chitvå, -  Kruskal-Wallis – och Mann-Whitney testen 
analyseras. 
 
 
5.1. Bortfallsanalys 
 
Tanken från början var att vi, via statistiska test, skulle kunna göra en 
bortfallsanalys m h a variablerna i början av kontorschefens enkät som önskade 
svar på hur många assistenter, godkända, auktoriserade samt partners det fanns på 
byrån och dessutom om dessa var kvinnor eller män. Då vi inte lyckats få någon 
detaljerad information från de byråer som fallit bort från urvalet kan vi inte göra 
detta. Däremot vet vi att dessa antalsmässigt har ungefär lika många anställda som 
de övriga i urvalet samt att bortfallet fördelade sig på en byrå från Helsingborg 
och två från Lund. På det sättet är det sannolikt att bortfallet inte skiljer sig från de 
svarande respondenterna. Huruvida det finns andra faktorer som skulle kunna 
orsaka en snedfördelning kan vi inte uttala oss om. Bortfallet var 25 % av antalet 
revisionsbyråer och 50 % av antalet övriga revisorer. Hur dessa skulle kunna 
påverka resultatet vet vi inte och vi kan av detta och av orsakerna ovan inte 
utesluta bortfallets eventuella effekt på resultatet som på ett sedvridet sätt kunnat 
bli påverkat. Individerna i bortfallet hade kanske helt skilda attityder från de 
respondenterna som svarande, vilket hade gjort att resultatet hade kunnat bli 
annorlunda.  
 
5.2. Analys av kontrollfrågor 
 
Nedan kommer vi att analysera kontrollfrågorna som var på kontorschefens 
respektive revisorernas enkät. Kontrollfrågorna har vi använt för att kontrollera att 
respondenterna svarar konsistent på olika påståenden. När vi testat kontorschefens 
och övriga revisorers kontrollfrågor har Chitvå använts. Detta test tillämpas för att 
kunna se om det kan utrönas en överensstämmelse i hur respondenterna har svarat 
på olika påstående som är avsedda att mäta samma sak. En illustration av 
svarsfrekvens görs på de kontrollfrågor där testet inte visar på signifikans på alla 
påståenden som är avsedda till att undersöka samma sak. I bilaga 7 visas de tester 
som har visat sig vara signifikanta.  
 
I uppsatsen godkänns en signifikansnivå upp till 10 %. Signifikansnivåerna 
betecknas enligt följande i arbetet: X<0,01 =  *** starkt signifikant, 0,01<X<0,05 
= ** signifikant, 0,05<X<0,1 = * svagt signifikant och X>0,1 = + ej signifikant, 
där X = signifikansnivå. 
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5.2.1. Analys av kontrollfrågor till kontorschefen 
 
Att inte befordra alla i samma takt är ett sätt att behålla personalen (9b), alla 
revisorerna befordras i samma takt (9a) och att befordra alla revisorer i samma 
takt är ett sätt att behålla personalen (22). Dessa påståenden är likartade påstående 
ställda till kontorschefen, det ena är endast vänt på, vilka är avsedda att 
kontrollera så att respondenternas svarsmönster är konsistent angående 
senioritetsprincipen. Antalet respondenter är få vilket medför problem att tillämpa 
statistiska test. Chitvå testet klarar inte det p g a att det är för många celler som 
har ett för lågt värde, vilket grundar sig på att det är ett fåtal respondenter d v s 
endast 9 kontorschefer. En gruppering av respondenternas svar går inte att testa 
för det finns de påståenden vars svar endast tillhör gruppen icke instämmande och 
neutral och ingen som instämmer, vilket visas i tabellerna nedan.  
 
Tabell 5.1. Hur många kontorschefer som svarat instämmer, neutralt, instämmer inte respektive vet 
ej på påståendet att inte befordra alla i samma takt är ett sätt att behålla personalen (9b). 
 Antal 
Instämmer  4 
Neutral 1 
Instämmer inte 3 
Vet ej 1 
Totalt 9 
 
Tabell 5.2. Hur många kontorschefer som svarat instämmer, neutralt, instämmer inte respektive vet 
ej på påståendet att alla revisorer befordras i samma takt (9a). 
 Antal 
Instämmer  0 
Neutral 1 
Instämmer inte 8 
Vet ej 0 
Totalt 9 
 
Tabell 5.3. Hur många kontorschefer som svarat instämmer, neutralt, instämmer inte respektive vet 
ej på påståendet att befordra alla revisorer i samma takt är ett sätt att behålla personalen (22). 
 Antal 
Instämmer  0 
Neutral 0 
Instämmer inte 9 
Vet ej 0 
Totalt 9 
 
Tittar man i tabell 5.1. kan vi däremot inte se ett direkt svarsmönster utan det är en 
relativt jämnt fördelning mellan individerna som instämmer och de som icke 
instämmer. Påstående 9b har vänts till att säga att inte befordra alla i samma takt 
medan påstående 9a och 22 säger befordras i samma takt, vilket kan vara en 
anledning till att det har blivit en relativt jämn fördelning. Det kan möjligen vara 
så att frågan blir för komplicerad när man vänder på påståendet och därmed 
kanske orden alla eller samma takt missuppfattas av respondenterna.     
 
I tabellerna 5.2. och 5.3.  är det övervägande icke instämmande svar från 
kontorscheferna, vilket visar på ett konsistent svarsmönster. Därmed kan vi 
förmodligen säga att kontorschefen har svarat överrensstämmande på påståendena 
och avvikelsen har förmodligen sin förklaring i att en missuppfattning har skett på 



 60

det påstående som är vänt, vilket svarsmönstret indikerar på genom dess jämna 
fördelning.    
 
Den andra kontrollfrågan på kontorschefens enkät är påståenden angående 
företagsspecifik kunskap. Vi har testat med Chitvå vilket visar på signifikans, när 
gruppering i tre grupper hade gjorts, mellan påståendet att revisorerna på byrån 
har kunskap som delvis inte är användbara på en annan arbetsplats (20a) och 
revisorerna på byrån har kunskaper som är specifika för just er byrå (3) d v s 
kontorscheferna har svarat likartat på dessa två påstående. Men trots att vi tar bort 
de som svarat neutralt och använder endast de svaren som är instämmande eller 
icke instämmandet visas inget samband mellan hur respondenterna har svarat på 
påståendet om att byråns specifika kunskaper är ett sätt att behålla revisorn (20b) i 
förhållande till påstående 3 och 20a.  
 
Tabell 5.4. Hur många kontorschefer som svarat instämmer, neutralt, instämmer inte respektive vet 
ej på påståendet att revisorerna på byrån har kunskaper som delvis inte är användbara på en annan 
arbetsplats (20a). 
 Antal 
Instämmer  1 
Neutral - 
Instämmer inte 8 
Vet ej - 
Totalt 9 
 
Tabell 5.5. Hur många kontorschefer som svarat instämmer, neutralt, instämmer inte respektive vet 
ej på påståendet att revisorerna på byrån har kunskaper som är specifika för just er byrå (3). 
 Antal 
Instämmer  1 
Neutral 1 
Instämmer inte 7 
Vet ej - 
Totalt 9 
 
Tabell 5.6. Hur många kontorschefer som svarat instämmer, neutralt, instämmer inte respektive vet 
ej på påståendet att byråns specifika kunskaper är ett sätt att behålla revisorn (20b). 
 Antal 
Instämmer  5 
Neutral 1 
Instämmer inte 2 
Vet ej 1 
Totalt 9 
 
Tabell 5.4. – 5.5. visar att kontorscheferna övervägande har svarat icke 
instämmande på dessa två påstående angående företagsspecifik kunskap. Men i 
tabell 5.6. kan man utläsa att respondenterna övervägande svarat instämmande, 
vilket innebär att kontorschefen inte varit konsistent när han/hon besvarat 
påståendena. Men det kan även vara att respondenten har besvarat frågan riktigt 
då det finns en möjlighet att påståendet har getts en annan tolkning. De två 
påståendenas svar som stämmer överens med varandra inleds med orden 
”revisorerna på byrån har kunskaper som” medan den frågan som avviker från 
dessa börjar med att” byråns specifika kunskaper”, vilket kan vara en orsak till att 
frågan kan ges en annan tolkning. Det kan hända att respondenten skiljer på 
revisorernas specifika kunskap d v s individuella kunskaper och byråns specifika 
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kunskaper d v s specifika kunskaper för just den byrån och hur de löser olika 
problem etc. Respondenterna har förmodligen varit konsistenta när de besvarat de 
olika påståendena då det som avviker från de övriga troligtvis endast har gjort en 
annan tolkning av respondenterna. 
 
5.2.2. Analys av kontrollfrågor till övriga revisorer 
 
En kontrollfråga på övriga revisorers enkät är påstående angående 
senioritetsprincipen. För att testa med Chitvå testet fick de neutrala svaren 
respondenterna avgivit uteslutas p g a att det inte fanns tillräckligt många värden i 
alla cellerna. Men när vi hade tagit bort de som svarat neutralt visade testet på 
stark signifikans d v s samband mellan påståendet att alla revisorer befordras i 
samma takt (8a) och påståendet att om alla revisorer befordras i samma takt gör 
att de stannar kvar på sin nuvarande byrå (21). Detta innebär att respondenterna 
har svarat överensstämmande på dessa påstående, men vi fann dock inget 
samband i hur de svarat på påstående att om de kan bli befordrade i en högre takt 
än andra revisorer gör det att de stannar kvar på den nuvarande byrån (8b) i 
förhållande till påstående 8a och 21.  
 
Tabell 5.7. Hur många revisorer som svarat instämmer, neutralt, instämmer inte respektive vet ej 
på påståendet att om de kan bli befordrad i en högre takt än andra revisorer gör det att de stannar 
kvar på sin nuvarande byrå (8b). 
 Antal 
Instämmer  7 
Neutral 13 
Instämmer inte 58 
Vet ej 5 
Totalt 83 
 
Tabell 5.8. Hur många revisorer som svarat instämmer, neutralt, instämmer inte respektive vet ej 
på påståendet att alla revisorer befordras i samma takt (8a). 
 Antal 
Instämmer  8 
Neutral 9 
Instämmer inte 57 
Vet ej 10 
Totalt 84 
 
Tabell 5.9. Hur många revisorer som svarat instämmer, neutralt, instämmer inte respektive vet ej 
på påståendet att om alla revisorer befordras i samma takt gör att de stannar kvar på den nuvarande 
byrån (21).  
 Antal 
Instämmer  4 
Neutral 5 
Instämmer inte 70 
Vet ej 3 
Totalt 82 
 
Tabell 5.7. – 5.9. visar att revisorerna övervägande har svarat att de inte 
instämmer på påståendena angående senioritet. Svaren som illustreras i tabell 5.7. 
på påstående 8b skulle för att stämma överens med de övriga påståendena vara 
övervägande instämmande då det påstås att revisorn stannar på byrån för att det 
finns en möjlighet att bli befordrad i en högre takt än övriga revisorer och de 
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andra har en riktning som säger att alla revisorer befordras i samma takt. 
Anledningen till att det inte finns något samban är antagligen inte för att 
respondenten har varit inkonsekvent när han/hon har besvarat påståendena 
angående senioritet. Respondenten ser helt enkelt inte det som en anledning till att 
stanna på byrån. Vilket leder till att svaret på detta påstående inte kan stämma 
överens med de två övriga påståendena.  
 
Den andra kontrollfrågan till övriga revisorer handlar om byråns företagskultur 
skiljer sig från andra byråers (20a) vars svar respondenten har avgett ska stämma 
överens med hur han/hon svarat på påståendet att deras byrås företagskultur skulle 
göra det svårare att anpassa sig till en annan arbetsplats värderingar (20b). Chitvå 
testet visar på stark signifikans, vilket innebär att respondenterna har en 
samstämmighet i hur han/hon har avgett sitt svar angående företagskulturen. Vi 
kan därmed dra slutsatsen att påståendena inte har tolkats fel eller att 
respondenten har svarat inkonsekvent på dem.   
 
5.3. Analys av hypoteser 
 
I detta kapitel ges en ren analys av de statistiska testerna. I nästa kapitel kommer 
en analysreflektion att göras där vi själva resonerar kring testens resultat. Detta 
görs för att läsaren lätt ska kunna ta del av och skilja mellan vad som är direkta 
statistiska testresultat och vad som är författarnas tolkning och reflektion av 
detsamma. 
 
För att testa vår huvudhypotes och våra underhypoteser har vi använt oss av 
Chitvå–beräkningar,  Kruskal-Wallis – och Mann-Whitney tester. Att testa en 
hypotes är ett sätt att kontrollera en teoris förutsägelser (Bjereld et al., 2002). 
Utifrån teorin har vi formulerat hypoteser. Dessa hypoteser skall antingen 
förkastas eller inte. Förkastas en hypotes har vi undergrävt teorins trovärdighet, 
men om den inte förkastas har vi stärkt tilltron till teorin. 
 
Enligt Aronsson (1997) är icke parametriska test lämpliga på material som inte är 
normalfördelade och på urval som inte är oberoende och slumpmässigt dragna 
eller vid litet urval, vilket parametriska metoder vanligen kräver. Icke 
parametriska tester tillämpas, enligt författaren, också med fördel på 
ordinalskalenivå eftersom dessa kan ändras till kategorier eller rangordningar. För 
att ta reda på vilka test som bäst passade vårt material gjorde vi histogram över de 
olika variablerna. Resultatet av dessa blev att våra variabler inte var 
normalfördelade, vilket tillsammans med att vårt material överensstämmer med 
ovan nämnda förutsättningar för ickeparametriska test medförde att denna typ av 
statistiska test var bäst lämpade att använda för att testa våra hypoteser. 
 
I de statistiska tester som vi har utfört har vi utnyttjat möjligheten att kategorisera 
den i enkäten använda ordinalskalan. Det är, enligt Aronsson (1997), inte säkert 
att några vinster dras genom detta förfarande, men genom att ändå testa om 
resultatet förändras kan åtminstone den slutsatsen dras. 
 
De två enkäterna är utformade på det sätt att den innefattar sju olika 
svarsalternativ där 1 betyder att respondenten inte alls instämmer med den ställda 
frågan eller påståendet och där 7 betyder att respondenten helt instämmer. För att 
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gruppera dessa alternativ har vi valt att dela in skalan i tre olika kategorier som vi 
sedan kan testa för att se om grupperingen gör att vi utvinner mer alternativt 
mindre information i testerna. De sju alternativen är indelade så att den 
respondent som anger en etta, tvåa eller trea anses inte instämma på frågan eller 
på påståendet. Den som svarar en fyra anses neutral och slutligen den som svarat 
en femma, sexa eller en sjua anses instämma med den givna frågan eller 
påståendet. Förlusten av en sådan kategorisering är att man förlorar information 
genom att man inte kan bedöma styrkan i svaret, d v s man kan inte se om 
respondenten svarat en femma eller sjua respektive en etta eller en trea. En 
gruppering av svarsalternativen kan emellertid möjliggöra bättre tester och ger en 
bättre överblick vid de tillfällen då det endast finns svar från ett fåtal 
respondenter. Just för att ge en bättre överblick ges också de respondentsvar som 
återges i korstabeller nedan i kategoriserad form. Variabeln ålder har också 
kategoriserats för att kunna se eventuella generationseffekter. 
 
För att testa överensstämmelsen, d v s effektiviteten i inlåsningsverktygen, mellan 
kontorschefernas och revisorernas svar har vi först grupperat variablerna och 
sedan använt korstabeller för att, på varje enkätpåstående, se hur många revisorer 
som instämt respektive inte instämt med sin kontorschef. För att testa att denna 
överensstämmelse inte är ett resultat av slumpen utan att det finns ett direkt 
samband mellan kontorschefens och revisorns överensstämmelse har vi manuellt 
räknat ett Chitvå – test där vi använt oss av formeln som Sharp (1979) visar: 
 

Chitvå formel: X2 =Σ (0 – E)2 / E 
O = observerat antal överenstämmelser 
E =  förväntat värde (totalt antal svarande/antal möjliga svarskombinationer) 

Där  X2> 2,70 = svagt signifikant 
  X2> 3,83 = signifikant 
  X2> 6,63 = starkt signifikant 
 
Om överensstämmelsen inte är slumpmässig, d v s det uträknade X2–värdet är 
signifikant och antalet överensstämmande svar är större än det förväntade värdet 
bedömer vi inlåsningsverktyget vara effektivt.  
   
Kruskal-Wallis testet har använts för att testa olika variabler mot varandra för att 
se om det på olika sätt finns några signifikanta skillnader eller likheter i 
enkätvariablerna som handlar om ålder, kön och nivå. Mann-Whitney testet har 
använts där vi vill se huruvida det finns signifikanta skillnader eller likheter 
mellan enbart två urval. Detta test har vi använt för att testa olika kategorier mot 
varandra vid de tillfällen då Kruskal-Wallis testet har visat signifikans för flera 
kategorier då detta sätt, enligt Aronsson (1999), kan användas i stället för t – test 
då man använder ordinalskala och de övriga förutsättningarna för detta t - testet 
inte uppnås. 
 
Det finns två frågor som har utgått från revisorernas enkät och det är angående hur 
länge respondenten har varit anställd på sin nuvarande byrå och frågan angående 
revisorns årsinkomst. Den första har utgått eftersom undersökningen visar att det 
inte finns en effektivitet i inlåsningsverktyget socialisering/organisationskultur. 
Denna fråga ställdes för att kunna se i vilken grad företaget haft möjligheten att 
kunna påverka individen om verktyget hade påvisat en effektivitet. Anledningen 



 64

till att den andra frågan har utgått är för att den har visat sig vara en känslig fråga. 
Då frågan ströks för 2 byråer, vilket var kravet för att de skulle ställa upp på 
undersökningen, har vi valt att vara konsekventa och låta frågan utgå från vår 
undersökning.    
 
Vårt urval innefattar tolv kontorschefer, men utav dessa var det tre som föll bort 
eftersom de inte ville ställa upp på att besvara vår enkät. Med hänsyn till att det är 
så få personer som är med i urvalet kan inte orsakerna till varför en revisionsbyrå 
använder sig av en ILM generaliseras till hela populationen, vilket bör observeras. 
Till denna del av analysen är det dessutom två revisionsbyråer som inte använder 
sig av ILM, vilket gör att de faller bort från denna del av analysen.    
 
För att ta del av de huvudsakliga delarna av de statistiska testerna hänvisas till 
bilagor i slutet av uppsatsen. Bilaga 8 visar rådatan från enkätsvaren och bilaga 9 
visar Kruskal-Wallis testen som använts för att hitta variation i variablerna ålder, 
kön och nivå. För att kunna begränsa antalet bilagor hänvisas den intresserade 
läsaren till författarna för att ta del av ytterligare testmaterial eller till möjligheten 
att via rådata själv utföra tester. 
 
5.3.1. Analys av underhypotes 1: företagsintern 

arbetsmarknad 
  
En definition av företagsintern arbetsmarknad som är gjord av tidigare forskare 
argumenterar att banken de studerade var företagsintern arbetsmarknad då 80 % 
av positionerna ovanför entrénivån fylldes genom intern uppgradering. En annan 
studie på advokatbyråer fylldes 75 % av partnerskappositionerna genom befordran 
och definierade detta som en företagsintern arbetsmarknad (Wholey, 1985).  
 
Revisionsbyråerna i denna undersökning har, med undantag av 3 byråer, i enlighet 
med ovan nämnda definition en företagsintern arbetsmarknad. Ett av undantagen 
är en byrå som sedan bildandet av denna ännu inte nyanställt, vilket medför att 
byrån har svarat att de till 100 % rekryterar alla revisorer oavsett nivå externt. 
Målet för denna byrå är, enligt kontorschefen, emellertid att rekrytera assistenter 
externt och låta dessa klättra genom intern befordring. Denna byrås svar har tagits 
med i analysen över varför revisionsbyråer använder ILM eftersom denne 
kontorschef har svarat utifrån att de har en företagsintern arbetsmarknad. Om 
denna situation överensstämmer med de två övriga vet vi inte och därför tas dessa 
två kontorschefers svar inte med i den del av analysen som behandlar varför en 
revisionsbyrå använder ILM.   
 
Underhypotesen säger att revisionsbyråer företrädesvis har en företagsintern 
arbetsmarknad d v s att interna befordringar är mer vanligt än laterala intåg. 
Eftersom detta stämmer för flertalet revisionsbyråer i undersökningen kan 
hypotesen inte förkastas. 
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5.3.2. Analys av varför revisionsbyråer använder ILM 
 
Nedan presenteras resultatet av hur kontorscheferna har svarat på de olika 
påståendena i enkäten angående varför revisionsbyråer använder ILM. Vi ska 
därmed söka svar på om hypoteserna förkastas eller ej.  
 
5.3.2.1. Underhypotes 2: företagsspecifik kunskap 
 
Underhypotesen säger att ILM är en respons på behovet av personalens 
företagsspecifika kunskap. Denna hypotes testades genom påståendet att 
revisorerna på byrån har kunskap som delvis inte är användbar på en annan 
arbetsplats.    
 
Tabell 5.10. Antal kontorschefer som svarat instämmer, neutralt eller instämmer inte på påstående 
nummer 3 på enkäten till kontorschefen. 
 Antal Andel i % 
Instämmer 1 14 
Neutral 0 0 
Instämmer inte 6 86 
Totalt 7 100 
 
Tittar man i tabell 5.10. är det endast en kontorschef som instämmer och sex som 
inte instämmer. Detta innebär att behovet av personalens företagsspecifika 
kunskap inte är orsaken till uppkomsten av en ILM på en revisionsbyrå och 
hypotesen får därmed förkastas.  
 
5.3.2.2. Underhypotes 3: arbetskraftsbrist 
 
Underhypotes 3 som menar att ILM är en respons på arbetskraftsbrist testades 
genom att kontorschefen skulle svara på om de främst rekryterar assistenter, 
godkända, auktoriserade respektive partners p g a att det finns få utav dessa på 
arbetsmarknaden.    
 
Tabell 5.11. Antal kontorschefer som svarat instämmer, neutralt eller instämmer inte på påstående  
nummer 4a – 4d på enkäten till kontorschefen. 
Brist på: 
 

Assistenter Godkända Auktoriserade Partners 

Instämmer 0 3 3 3 
Neutral  0 0 1 
Instämmer 
inte 

7 4 4 3 

Vet ej  0    
Totalt 7 7 7 7 
 
Tabell 5.11. visar att det inte är bristen på assistenter som gör att de använder 
intern rekrytering eftersom respondenterna har varit eniga om att det inte finns 
någon brist på dessa på arbetsmarknaden. När det gäller en eventuell brist på 
godkända och auktoriserade revisorer uppger tre kontorschefer att det råder brist 
på dessa och därför använder sig av en ILM. På nivån för partners är det även där 
tre kontorschefer som instämmer att det finns en brist på dessa. Detta leder till att 
vi inte kan förkasta hypotesen, d v s att ILM inte är en respons på arbetskraftsbrist 
i revisionsbyråer.  
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5.3.2.3. Underhypotes 4: kontroll 
 
Underhypotesen att ILM är en respons på behovet av kontrollfördelar har testats 
m h a påståendet att de rekryterar internt p g a att de känner den anställdes 
kompetens och förmåga bättre än en externt kommande revisor.  
 
Tabell 5.12. Antal kontorschefer som svarat instämmer, neutralt instämmer inte eller vet ej på  
påstående nummer 5a på enkäten till kontorschefen.  

 
 
 
 
 
 

 
Tabell 5.12. visar att ingen kontorschef instämmer på att kontrollfördelarna är 
orsaken till att revisionsbyråerna använder sig av en ILM. 4 är neutrala och 3 
instämmer inte. Detta leder till att underhypotesen förkastas. 
  
5.3.2.4. Underhypotes 5: sedvänja  
 
Underhypotes 5, vilken innebär att ILM är en respons på sedvänja kan vi förkasta. 
Vi testade denna hypotes genom två påstående. Det ena, 6a, är att byråerna 
rekryterar internt p g a att det är en tradition och det andra, 6b, är att de rekryterar 
internt p g a att de vill visa att det lönar sig för medarbetarna att vara lojala mot 
byrån.  
 
Tabell 5.12. Antal kontorschefer som svarat instämmer, neutralt instämmer inte eller vet ej på  
påstående nummer 6a på enkäten till kontorschefen. 

     
 
 
 
 
 

 
Tabell 5.13. Antal kontorschefer som svarat instämmer, neutralt instämmer inte eller vet ej på  
påstående nummer 6b på enkäten till kontorschefen. 

 
 
 
 
 
 

 
Tabell 5.12. visar att det endast är en kontorschef som instämmer och fem som 
inte instämmer på påståendet att de rekryterar internt p g a att det är en tradition. I 
tabell 5.13. kan utläsas att enbart en av respondenterna har svarat instämmande, 
medan två inte gör det och fyra är neutrala. Tabellsvaren leder till att 
underhypotesen förkastas. 
 

 Antal Andel i % 
Instämmer   
Neutral 4 57 
Instämmer inte 3 43 
Vet ej   
Totalt 7 100 

6a Antal Andel i % 
Instämmer 1 14 
Neutral 1 14 
Instämmer inte 5 72 
Vet ej 0 0 
Totalt 7 100 

6b Antal Andel i % 
Instämmer 1 14 
Neutral 4 57 
Instämmer inte 2 29 
Vet ej 0 0 
Totalt 7 100 
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5.3.2.5. Underhypotes 6: att behålla klienter 
 
Den sista underhypotesen angående varför byråer använder sig av en ILM är att 
ILM är en respons på att revisionsbyråer vill behålla klienter. Hypotesen har vi 
testat genom 4 påståenden, vilka anpassats beroende på om revisorn är assistent, 
godkänd, auktoriserad eller partner. Ett exempel på ett påstående är att det är 
viktigt att behålla en revisorsassistent för att inte förlora klienter.   
 
Tabell 5.14. Antal kontorschefer som svarat instämmer, neutralt eller instämmer inte på påstående  
nummer 7a – 7d i enkäten till kontorschefen. 
 Assistenter Godkända Auktoriserade Partners
Instämmer 3 7 7 7 
Neutral 1 0 0 0 
Instämmer 
inte 

3 0 0 0 

Vet ej 0 0 0 0 
Totalt 7 7 7 7 
 
Tabell 5.14. visar att kontorscheferna instämmer till fullo att det är viktigt att 
behålla den godkända och den auktoriserade revisorn samt partnern för att på det 
sättet behålla klienter. Tre kontorschefer instämmer detsamma för assistenten. 
Däremot finns det lika många kontorschefer som inte instämmer. Detta medför att  
hypotesen inte kan förkastas.  
 
5.3.3. Analys av inlåsningsverktygen 
 
I det följande kommer en redogörelse att göras för den del av enkäten som 
behandlar inlåsningsverktygen. Genom Chitvå-uträkningar kan vi pröva om 
underhypoteserna ska förkastas eller ej. En underhypotes förkastas inte om det 
kan påvisas en effektivitet i användandet av de olika inlåsningsverktygen och om 
respondenterna svarar i underhypotesens riktning. Effektivitet uppstår om 
kontorschefen och revisorn överensstämmer i sina instämmandesvar på enkäternas 
påståenden, d v s om X2 är signifikant och antal överensstämmelser är högre än 
det förväntade värdet. För två av hypoteserna blir det emellertid signifikant då de 
icke instämmande svaren överstämmer då dessa två hypoteser påstår att ett visst 
inlåsningsverktyg inte är effektivt.  För de underhypoteser som inte kan förkastas 
visas respondenternas svar i korstabeller. 
 
5.3.3.1. Underhypotes 7: befordringsstegar 
 
Underhypotesen säger att befordringsstegar används som ett effektivt sätt att låsa 
in revisorn. Denna hypotes har testats genom att kontorschefen skulle svara på om 
befordringsmöjligheter på byrån är ett sätt att behålla revisorn och övriga 
revisorer skulle svara på om möjligheten att bli befordrad gör att revisorn stannar 
på sin byrå. Chitvå-uträkningen visar att det finns en signifikant 
överensstämmelse i de instämmande svaren mellan kontorschefen och revisorn 
och att antal överensstämmande instämmandesvar (18) är högre än det förväntade 
(13,2). Detta innebär att vi inte kan förkasta hypotesen.  
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Tabell 5.15. visar hur många av revisorerna som har svarat instämmer, neutralt eller instämmer 
inte på påstående 7 i förhållande till sin kontorschefs svar på motsvarande påstående (8). 
                Kontorschefer 
Revisorer 

Instämmer Neutral Instämmer inte totalt 

Instämmer  18  6 0 24 
Neutral 11 3 0 14 
Instämmer inte 30 11 0 41 
Totalt 59 20 0 79 
 
Tabell 5.15. visar att arton revisorer har svarat instämmande och i enlighet med 
sin kontorschefs motsvarande svar på påståendet att de stannar på byrån p g a 
möjligheterna att bli befordrade.   
 
5.3.3.2. Underhypotes 8: senioritetsprincipen  
 
Underhypotesen påstår att senioritetsprincipen inte används som ett effektivt sätt 
att låsa in personalen. Att befordra alla revisorer i samma takt är ett sätt att behålla 
personalen är påståendet som ställdes till kontorschefen och påståendet att alla 
revisorer befordras i samma takt gör att revisorn stannar kvar på sin byrå ställdes 
till övriga revisorer. Chitvå–uträkningen visar att det finns en stark signifikant 
överensstämmelse i de icke instämmande svaren mellan kontorschefen och 
revisorn och att antalet icke överinstämmande svar (70) är högre än det förväntade 
värdet (26,3). Hypotesen förkastas därmed inte. 
 
Tabell 5.16. visar hur många av revisorerna som har svarat instämmer, neutralt eller instämmer 
inte på påstående 21 i förhållande till sin kontorschefs svar på motsvarande påstående (22). 
                Kontorschefer 
Revisorer 

Instämmer Neutral Instämmer inte totalt 

Instämmer 0 0 4 4 
Neutral 0 0 5 5 
Instämmer inte 0 0 70 70 
Totalt 0 0 79 79 
 
Tabell 5.16. visar att sjuttio revisorer har svarat instämmande och i enlighet med 
sin kontorschefs motsvarande svar på påståendet att de stannar på byrån p g a att 
alla revisorer inte befordras i samma takt.   
 
5.3.3.3. Underhypotes 9: fast belöning 
 
Fast belöning används som ett effektivt sätt att låsa in revisorn är underhypotes 9. 
För att testa denna underhypotes ställdes påståendet att den fasta lönen används 
som ett sätt att behålla revisorn till kontorschefen och till övriga revisorer ställdes 
påståendet att den fasta lönen gör att revisorn stannar på sin byrå. Enligt Chitvå-
uträkningen kan det inte påvisas att det finns någon effektivitet i användandet av 
den fasta lönen som ett inlåsningsverktyg. Däremot finns det en stark signifikant 
överensstämmelse att respondenterna inte instämmer på påståendet där antalet 
överensstämmande icke instämmande svar (25) är högre än det förväntade värdet 
(9). Uträkningarna gör att vi kan förkasta hypotesen. 
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5.3.3.4. Underhypotes 10: wage-tournament 
 
Underhypotesen säger att Wage-tournament används som ett effektivt sätt att låsa 
in revisorn. Hypotesen har testats genom kontorschefens påstående att hög lön till 
topprevisorerna är ett sätt att motivera de övriga revisorerna att vara lojal mot 
byrån mot övriga revisorers påstående om att utsikten att få en hög lön i framtiden 
gör att revisorn stannar på sin byrå. Chitvå-uträkningen visar ingen signifikant 
överensstämmelse i instämmande, dock en stark signifikans i överensstämmelse 
för icke instämmande där antalet överensstämmande icke instämmande svar (28) 
är högre än det förväntade värdet (8,3). Hypotesen förkastas därmed. 
 
5.3.3.5. Underhypotes 11: rörlig lön 
 
Underhypotesen påstår att rörlig lön används som ett effektivt sätt att låsa in 
revisorn. Denna hypotes har vi testat genom att kontorschefen ska svara på 
påståendet att en rörlig lön är ett sätt att behåll revisorsassistenten, den godkända, 
den auktoriserade revisorn respektive partnern. Till övriga revisorer ställs 
påståendet att deras rörliga lön gör de stannar på sin byrå. Chitvå–uträkningen 
visar att det inte finns en signifikant överensstämmelse i instämmandesvaren 
mellan kontorschefen och assistenter eller mellan kontorschefen och den 
godkände revisorn. Det finns emellertid en stark signifikant överensstämmelse i 
instämmandesvaren mellan kontorschefen och den auktoriserade och mellan 
kontorschefen och partnern. Antalet överensstämmande instämmandesvar (12 
resp. 5) är högre än det förväntade värdet (3,3 resp. 1,7). Därmed kan inte 
hypotesen förkastas.   
 
Tabell 5.17. visar hur många av de auktoriserade revisorerna som har svarat instämmer, neutralt 
eller instämmer inte på påstående 11 i förhållande till sin kontorschefs svar på motsvarande 
påstående (12c). 
                Kontorschefer 
Revisorer 

Instämmer Neutral Instämmer inte totalt 

Instämmer 12 0 0 12 
Neutral 2 0 0 2 
Instämmer inte 5 1 0 6 
Totalt 19 1 0 20 
 
Tabell 5.17. visar att sjuttio revisorer har svarat instämmande och i enlighet med 
sin kontorschefs motsvarande svar på påståendet att de stannar på byrån p g a att 
alla revisorer inte befordras i samma takt.   
 
Tabell 5.18. visar hur många av partners som har svarat instämmer, neutralt eller instämmer inte 
på påstående 11 i förhållande till sin kontorschefs svar på motsvarande påstående (12d). 
                Kontorschefer 
Revisorer 

Instämmer Neutral Instämmer inte totalt 

Instämmer 5 1 0 6 
Neutral 1 0 0 1 
Instämmer inte 3 0 0 3 
Totalt 9 1 0 10 
 
Tabell 5.18. visar att sjuttio revisorer har svarat instämmande och i enlighet med 
sin kontorschefs motsvarande svar på påståendet att de stannar på byrån p g a att 
alla revisorer inte befordras i samma takt.   
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5.3.3.6. Underhypotes 12: erkännande 
 
Erkännande används som ett effektivt sätt att låsa in revisorn är underhypotes 12. 
Påståendet som ställdes till kontorschefen är att erkännande används i form av 
uppmuntran och uppmärksamhet från chefen som ett sätt att behålla revisorn och 
till revisorerna ställdes påståendet att erkännande i form av chefens beröm eller 
uppmärksamhet gör att ni stannar på denna byrå. Chitvå–uträkningarna visar 
ingen signifikant överensstämmelse mellan svaren och som därför inte kan 
bevisas vara något som inte är producerat av slumpen. Däremot var antalet 
överensstämmande instämmandesvar (12) högre än det förväntade värdet (9), men 
hypotesen måste ändå förkastas. 
 
5.3.3.7. Underhypotes 13: frihet och flexibilitet 
 
Underhypotesen påstår att frihet och flexibilitet används som ett effektivt sätt att 
låsa in revisorn. Hypotesen har testats m h a påståendet att kontorschefen ger en 
viss frihet (ex. viss flextid, möjlighet för revisorn att styra över när han/hon ska 
träffa sina klienter) som ett sätt att behålla revisorn. Detta ställs sedan mot 
påståendet som vi ställde till övriga revisorer d v s att frihet och flexibilitet (ex. 
flextid, kunna styra när ni ska träffa en viss klient) gör att revisorn stannar på sin 
byrå. Chitvå–uträkningarna visar att det finns en stark signifikant 
överensstämmelse mellan respondenternas svar och antal överensstämmande 
instämmandesvar (60) är högre än det förväntade värdet (13,8). Hypotesen kan 
därmed inte förkastas. 
 
Tabell 5.19. visar hur många av revisorerna som har svarat instämmer, neutralt eller instämmer 
inte på påstående 13 i förhållande till sin kontorschefs svar på motsvarande påstående (14). 
                Kontorschefer 
Revisorer 

Instämmer Neutral Instämmer inte totalt 

Instämmer 60 3 0 63 
Neutral 8 1 0 9 
Instämmer inte 7 0 0 7 
Totalt 75 4 0 79 
 
Tabell 5.19 visar att 60 revisorer har svarat instämmande och i enlighet med sin 
kontorschefs motsvarande svar på påståendet att de stannar på byrån p g a frihet 
och flexibilitet. 
 
5.3.3.8. Underhypotes 14a och 14b: nuvarande respektive 

kommande partnerskap   
 
Underhypotes 14a påstår att eventuellt kommande partnerskap används som ett 
effektivt sätt att låsa in revisorn. Möjligheten till eventuellt kommande 
partnerskap används som ett sätt att behålla revisorn är påståendet som ställs till 
kontorschefen och eventuellt kommande partnerskap gör att ni stannar på denna 
byrå ställs till övriga revisorer, som inte är partners. Chitvå–uträkningarna visar 
ingen signifikant överensstämmelse i svaren mellan kontorscheferna och 
revisorerna varpå hypotesen förkastas. 
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Underhypotes 14b påstår att nuvarande partnerskap används som ett effektivt sätt 
att låsa in revisorn. Påståendet att partnerskap används som ett sätt att behålla 
revisorn ställdes till kontorschefen. De revisorer som är partners fick svara på 
påståendet att revisorns partnerskap gör att han/hon stannar på sin byrå. Chitvå–
uträkningarna visar att det finns en stark signifikant överensstämmelse i svaren 
och att antal överensstämmande instämmandesvar (12) är högre än det förväntade 
(3). Hypotesen kan därmed inte förkastas.  
 
Tabell 5.20. visar hur många av revisorerna som har svarat instämmer, neutralt eller instämmer 
inte på påstående 14b i förhållande till sin kontorschefs svar på motsvarande påstående (15a). 
                Kontorschefer 
Revisorer 

Instämmer Neutral Instämmer inte totalt 

Instämmer 12 0 3 15 
Neutral 1 0 0 1 
Instämmer inte 2 0 0 2 
Totalt 15 0 3 18 
 
Tabell 5.20 visar att tolv partners har svarat instämmande och i enlighet med sin 
kontorschefs motsvarande svar på påståendet att de stannar på byrån p g a 
partnerskapet.   
 
5.3.3.9. Underhypotes 15: byråns status 
 
Byråns status används som ett effektivt sätt att låsa in revisorn är underhypotes 
15. För att kunna testa denna hypotes har kontorschefen fått svara på om de 
använder byråns goda rykte som ett sätt att behålla personalen och revisorerna har 
fått svara på om byråns goda rykte gör att de stannar på sin byrå. Det kan påvisas 
en stark signifikant överensstämmelse genom Chitvå–uträkningar och antal 
överensstämmande instämmandesvar (37) är högre än det förväntade (8,7), vilket 
gör att hypotesen inte kan förkastas. 
 
Tabell 5.21. visar hur många av revisorerna som har svarat instämmer, neutralt eller instämmer 
inte på påstående 15 i förhållande till sin kontorschefs svar på motsvarande påstående (16). 
                Kontorschefer 
Revisorer 

Instämmer Neutral Instämmer inte totalt 

Instämmer 37 8 7 52 
Neutral 9 3 4 16 
Instämmer inte 6 1 3 10 
Totalt 52 12 14 78 
 
Tabell 5.21 visar att trettiosju revisorer har svarat instämmande och i enlighet med 
sin kontorschefs motsvarande svar på påståendet att de stannar på byrån p g a 
byråns goda status.   
  
5.3.3.10. Underhypotes 16: utbildning 
 
Underhypotesen lyder utbildning används som ett effektivt sätt att låsa in revisorn, 
vilken vi har testat m h a påståendet att byrån ger personalen en bättre utbildning 
än den de kan få hos en annan byrå för att på det sättet behålla personalen. Detta 
påstående ställdes till kontorschefen medan påståendet att revisorns byrås goda 
utbildning gör att han/hon stannar på sin byrå. Hypotesen kan inte förkastas 
eftersom Chitvå–uträkningar visar på en stark signifikant överensstämmelse i 
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svaren och att antalet överstämmande instämmandesvar (31) är högre än det 
förväntade (7,4).  
Tabell 5.22. visar hur många av revisorerna som har svarat instämmer, neutralt eller instämmer 
 inte på påstående 16 i förhållande till sin kontorschefs svar på motsvarande påstående (17). 
                Kontorschefer 
Revisorer 

Instämmer Neutral Instämmer inte totalt 

Instämmer 31 6 10 47 
Neutral 7 5 3 15 
Instämmer inte 3 1 1 5 
Totalt 41 12 14 67 
 
Tabell 5.22 visar att trettioen revisorer har svarat instämmande och i enlighet med 
sin kontorschefs motsvarande svar på påståendet att de stannar på byrån p g a 
byråns goda utbildning.   
 
5.3.3.11. Underhypotes 17: anställningstrygghet 
 
Underhypotesen innebär att anställningstrygghet används som ett effektivt sätt att 
låsa in revisorn. Denna testade vi genom att kontorschefen skulle svara på om de 
ger anställningstrygghet för att på det sättet behålla revisorn och revisorerna fick 
svara på om deras anställningstrygghet gör att de stannar på den byrån. Hypotesen 
förkastas då Chitvå–uträkningar inte visar någon signifikant överensstämmelse i 
svaren mellan respondenterna.   
 
5.3.3.12. Underhypotes 18: anställningskontrakt 
 
Anställningskontrakt används inte som ett effektivt sätt att låsa in revisorn är 
underhypotes 18. Anställningskontrakt används som ett sätt att behålla revisorn är 
påståendet som ställdes till kontorschefen medan påståendet att uppsägningstid 
gör att ni stannar kvar på den nuvarande arbetsplatsen ställdes till de övriga 
revisorerna. Chitvå–uträkningar visar att det finns en stark signifikant 
överensstämmelse i de icke instämmande svaren och att antalet icke 
instämmandesvar (29) är högre än det förväntade (10,2), vilket gör att vi inte kan 
förkasta hypotesen. 
 
Tabell 5.23. visar hur många av revisorerna som har svarat instämmer, neutralt eller instämmer 
inte på påstående 18 i förhållande till sin kontorschefs svar på motsvarande påstående (19a).  
                Kontorschefer 
Revisorer 

Instämmer Neutral Instämmer inte totalt 

Instämmer 0 3 1 4 
Neutral 0 0 0 0 
Instämmer inte 10 18 29 57 
Totalt 10 21 30 61 
 
Tabell 5.23. visar att tjugonio revisorer har svarat icke instämmande och i enlighet 
med sin kontorschefs motsvarande svar på påståendet att de stannar på byrån p g a 
byråns anställningskontrakt.   
 
5.3.3.13. Underhypotes 19: företagsspecifik kunskap 
 
Underhypotesen påstår att företagsspecifik kunskap används för att låsa in 
personalen. För att kunna testa denna hypotesen har vi utformat ett påstående som 
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säger revisorerna på byrån har kunskaper som är delvis inte är användbara på en 
annan arbetsplats, vilket kontorschefen skulle svara på och revisorerna skulle 
svara på om de har kunskaper som är specifikt för deras byrå och som de därmed 
inte kan använda sig av på någon annan arbetsplats. Chitvå–uträkningar visar 
ingen signifikant överensstämmelse i instämmandesvaren. Däremot finns det en 
stark signifikant överensstämmelse i de icke instämmande svaren. Detta gör att 
hypotesen förkastas.  
 
5.3.3.14. Underhypotes 20: socialisering/organisationskultur 
 
Socialisering/organisationskulturen används som ett effektivt sätt att låsa in 
revisorn är underhypotes 20. Kontorschefens påstående att byråns skilda 
företagskultur är ett sätt att behålla revisorn ställdes mot revisorernas att revisorns 
byrås företagskultur skulle göra det svårare för honom/henne att anpassa sig till en 
annan arbetsplats värderingar. Eftersom det varken finns en kontorschef eller en 
revisor som har svarat instämmande på dessa påståenden förkastas hypotesen. 
Tvärtom finns det, enligt Chitvå–beräkningar en stark signifikant 
överensstämmelse i de icke överensstämmande svaren mellan kontorscheferna 
och revisorn där de icke överensstämmande svaren (23) är högre än det förväntade 
värdet (9). 
 
5.3.4. Analys av eventuella variationer 
 
I det följande kommer en analys att göras huruvida revisorernas svar på enkäten 
varierar eller ej beroende på de individuella faktorerna ålder, kön och nivå. 
Analysen behandlar de enkätpåståenden där det finns en signifikant variation i 
svaren.  
 
5.3.4.1. Underhypotes 21: ålder 
 
Underhypotes 21 innebär att inlåsningsverktygens effekt varierar beroende på 
revisorns ålder. Det enda påstående som visar en signifikant skillnad i 
respondenternas svar som beror på ålder är påståendet att ett eventuellt kommande 
partnerskap gör att respondenten stannar på sin byrå. Signifikansnivån är svag. 
Olika försök att gruppera respondenternas svar i olika åldersgrupper för att 
försöka hitta eventuella generationseffekter resulterade i en gruppering som gav 
en högre, men fortfarande svag, signifikansnivå. Därför visas denna grupperings 
svar i nedanstående tabell. 
 
Tabell 5.24. Antal revisorer i olika åldersgrupper som svarat instämmer, neutralt, instämmer inte 
eller vet ej på påstående 14a i enkäten. Endast respondenter som inte är partners har besvarat detta 
påstående. 
 24-34 år 35-38 år  39-44 år 45-62 år Andel i % 
Instämmer 6 3 5 0 16, 50, 42 resp. 0 
Neutral 5 2 1 2 13, 33, 8 resp. 29 
Instämmer inte 26 0 6 4 68, 0, 50 resp. 57 
Vet ej 1 1 0 1 3, 17, 0 resp. 14 
Totalt 38 6 12 7 100, 100 resp. 100 
 
Tabell 5.24. visar hur revisorerna har svarat på påstående 14a i enkäten som 
hävdar att eventuellt kommande partnerskap gör att revisorn stannar på sin byrå. 
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Kruskal-Wallis testet visar en svag signifikans för skillnader i svaren mellan 
åldersgrupperna där revisorer i åldersgruppen 35-38 år är mer benägna att svara 
att eventuellt kommande partnerskap gör att revisorn stannar på byrån. Mann-
Whitney testet visar att det finns en stark signifikant skillnad mellan den första 
åldersgruppen (24-34 år) och den andra (35-38 år) där den sistnämnda gruppen är 
mer benägna att svara att ett eventuellt kommande partnerskap har betydelse. Det 
finns även, enligt samma test, en svag signifikant skillnad mellan den andra 
åldersgruppen (35-38 år) och den sista (45-62 år) där den andra gruppen tillmäter 
ett eventuellt kommande partnerskap större betydelse. 
 
Det finns enbart en variation på ett av enkätens påstående och en svag sådan men 
det faktum att det ändå finns en viss variation gör att hypotesen att 
inlåsningsverktygens verkan varierar beroende på revisorns ålder inte kan 
förkastas. 
 
5.3.4.2. Underhypotes 22: kön 
 
Underhypotes 22 påstår att inlåsningsverktygens effekt varierar beroende på 
revisorns kön. Det finns fyra påståenden där respondenternas svar varierar 
beroende på kön. Dessa är påståendena att kommande hög lön, eventuellt 
kommande partnerskap, byråns rykte och byråns företagskultur gör att revisorn 
stannar på byrån. Nedan visas respondenternas svar i tabeller samt testens resultat. 
 
Tabell 5.25. Antal män resp. kvinnor som svarat instämmer, neutralt, instämmer inte eller vet ej på 
påstående 10 i enkäten. 

 
 
 
 
 
 

Tabell 5.25. visar hur revisorerna har svarat på påstående nummer 10 i enkäten 
som hävdar att utsikten att få en hög lön i framtiden gör att revisorn stannar på sin 
byrå. Kruskal-Wallis testet visar en svag signifikans för skillnader i svaren mellan 
kön där männen är mer benägna att svara att en kommande hög lön gör att de 
stannar på byrån. 
 
Tabell 5.26. Antal män resp. kvinnor som svarat instämmer, neutralt, instämmer inte eller vet ej på 
påstående 14a i enkäten. Endast respondenter som inte är partners har besvarat detta påstående. 
 Män Kvinnor  Andel i % 
Instämmer 13 1 33 resp. 4 
Neutral 7 3 18 resp. 13 
Instämmer inte 17 19 44 resp. 79 
Vet ej 2 1 5 resp. 4 
Totalt 39 24 100 resp. 100 
 
Tabell 5.26. visar hur revisorerna har svarat på påstående 14a i enkäten som 
hävdar att eventuellt kommande partnerskap gör att revisorn stannar på sin byrå. 
Kruskal-Wallis testet visar en stark signifikans för skillnader i svaren mellan kön 
där männen är mer benägna att svara att ett kommande partnerskap gör att de 
stannar på byrån. 

 Män Kvinnor  Andel i % 
Instämmer 21 6 40 resp. 20 
Neutral 9 4 17 resp. 13 
Instämmer inte 22 20 43 resp. 67 
Vet ej 0 0  
Totalt 52 30 100 resp. 100 



 75

 
Tabell 5.27. Antal män resp. kvinnor som svarat instämmer, neutralt, instämmer inte eller vet ej på 
påstående 15 i enkäten.  
 Män Kvinnor  Andel i % 
Instämmer 42 10 81 resp. 38 
Neutral 3 13 6 resp. 50 
Instämmer inte 7 3 13 resp. 12 
Vet ej 0 0  
Totalt 52 26 100 resp. 100 
 
Tabell 5.27. visar hur revisorerna har svarat på påstående 15 i enkäten som hävdar 
att byråns goda rykte gör att revisorn stannar på sin byrå. Kruskal-Wallis testet 
visar en signifikant skillnad mellan kön där männen är mer benägna att svara att 
byråns goda rykte gör att de stannar på byrån.  
 
Tabell 5.28. Antal män resp. kvinnor som svarat instämmer, neutralt, instämmer inte eller vet ej på 
påstående 20a i enkäten.  
 Män Kvinnor  Andel i % 
Instämmer 30 5 57 resp. 16 
Neutral 8 8 15 resp. 27 
Instämmer inte 8 11 15 resp. 37 
Vet ej 7 6 13 resp. 20 
Totalt 53 30 100 resp. 100 
 
Tabell 5.28. visar hur revisorerna har svarat på påstående 20a i enkäten som 
hävdar att revisorns byrås företagskultur skiljer sig från andra byråers. Kruskal-
Wallis testet visar en svag signifikant skillnad mellan kön där männen är mer 
benägna att svara att byråns företagskultur skiljer sig från andra byråer. 
 
Då testen har visat signifikanta skillnader på fyra av enkätens påståenden där 
männen visar större benägenhet att stanna p g a dessa inlåsningsverktyg kan 
hypotesen att inlåsningsverktygens verkan varierar beroende på revisorns kön inte 
förkastas.  
 
5.3.4.3. Underhypotes 23: nivå 
 
Underhypotes 23 påstår att inlåsningsverktygens effekt varierar beroende på 
revisorns nivå. Det finns fyra påståenden där respondenternas svar varierar 
beroende på nivå. Dessa är påståendet att erkännande, frihet, byråns rykte och 
byråns företagskultur gör att revisorn stannar på byrån. Nedan visas 
respondenternas svar i tabeller samt testens resultat. 
 
Tabell 5.29. Antal assistenter, godkända resp. auktoriserade som svarat instämmer, neutralt, 
instämmer inte eller vet ej på påstående 12 i enkäten.  
 Assistent Godkänd  Auktoriserad Andel i % 
Instämmer 11 2 4 30, 10 resp. 16 
Neutral 7 2 5 19, 10 resp. 20 
Instämmer inte 18 16 15 49, 80 resp. 60 
Vet ej 1 0 1 2, 0 resp. 2 
Totalt 37 20 25 100,100 resp. 100 
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Tabell 5.29. visar hur revisorerna har svarat på påstående 12 i enkäten som hävdar 
att erkännande i form av chefens beröm eller uppmärksamhet gör att revisorn 
stannar på sin byrå. Kruskal-Wallis testet visar att det finns en signifikant skillnad 
i svaren beroende på vilken nivå revisorn befinner sig där assistenten, mer än den 
godkända och auktoriserade, är mer benägen att svara att erkännande gör att de 
stannar på byrån. Mann-Whitney testet visar att det finns en svag signifikant 
skillnad i svaren mellan assistent och godkänd.  
 
Tabell 5.30. Antal assistenter, godkända resp. auktoriserade som svarat instämmer, neutralt, 
instämmer inte eller vet ej på påstående 13 i enkäten.  
 Assistent Godkänd  Auktoriserad Andel i % 
Instämmer 28 15 23 76, 75 resp. 92 
Neutral 5 3 1 13, 15 resp. 4 
Instämmer inte 4 2 1 11, 10 resp. 4 
Vet ej 0 0 0 0, 0 resp. 0 
Totalt 37 20 25 100,100 resp. 100 
 
Tabell 5.30. visar hur revisorerna har svarat på påstående 13 i enkäten som hävdar 
att frihet och flexibilitet (ex. flextid, kunna styra när revisorn ska träffa en viss 
klient) gör att revisorn stannar på sin byrå. Kruskal-Wallis testet visar att det finns 
en svag signifikant skillnad i svaren beroende på vilken nivå revisorn befinner sig 
där den auktoriserade i högre grad än assistenten och den godkände svarar att 
frihet gör att revisorn stannar på byrån. Mann-Whitney testet visar vidare att det 
finns en svag signifikant skillnad i svaren mellan assistent och auktoriserad och en 
signifikans mellan den godkända och auktoriserade revisorns svar.  
 
Tabell 5.31. Antal assistenter, godkända resp. auktoriserade som svarat instämmer, neutralt, 
instämmer inte eller vet ej på påstående 15 i enkäten.  
 Assistent Godkänd  Auktoriserad Andel i % 
Instämmer 18 13 21 53, 68 resp. 88 
Neutral 11 2 2 32, 11 resp. 8 
Instämmer inte 5 4 1 15, 21 resp. 4 
Vet ej 0 0 0 0, 0 resp. 0 
Totalt 34 19 24 100,100 resp. 100 
 
Tabell 5.31. visar hur revisorerna har svarat på påstående 15 i enkäten som hävdar 
att byråns goda rykte gör att revisorn stannar på sin byrå. Kruskal-Wallis testet 
visar att det finns en signifikant skillnad i svaren beroende på vilken nivå revisorn 
befinner sig på där den auktoriserade i högre grad än assistenten och den 
godkända svarar att byråns rykte gör att revisorn stannar på byrån. Mann-Whitney 
testet visar att det finns en signifikant skillnad i svaren mellan assistenten och den 
auktoriserade och mellan den godkända och den auktoriserade. 
 
Tabell 5.32. Antal assistenter, godkända resp. auktoriserade som svarat instämmer, neutralt, 
instämmer inte eller vet ej på påstående 20a i enkäten.  
 Assistent Godkänd  Auktoriserad Andel i % 
Instämmer 11 9 15 29, 45 resp. 62 
Neutral 7 4 4 18, 20 resp. 17 
Instämmer inte 8 7 4 21, 35 resp. 17 
Vet ej 12 0 1 32, 0 resp. 4 
Totalt 38 20 24 100,100 resp. 100 
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Tabell 5.32. visar hur revisorerna har svarat på påstående 20a i enkäten som 
hävdar att revisorns byrås företagskultur skiljer sig från andra byråers. Kruskal-
Wallis testet visar att det finns en signifikant skillnad i svaren beroende på vilken 
nivå revisorn befinner sig på där den auktoriserade i högre grad än assistenten och 
den godkända svarar att byråns företagskultur skiljer sig från andra byråers. 
Mann-Whitney testet visar att det finns en signifikant skillnad i svaren mellan 
assistenten och den godkända och mellan godkänd och auktoriserad. 
 
Testen visar signifikanta skillnader på fyra av enkätens påståenden där den 
auktoriserade i högre grad än assistenten och den godkände revisorn instämmer i 
tre av de fyra påståendena och där assistenten i ett av påståendena skiljer sig från 
de övriga nivåerna. Detta gör att hypotesen att inlåsningsverktygens verkan 
varierar beroende på revisorns nivå inte kan förkastas.  
 
5.3.4.4. Analys av huvudhypotes 
 
Då vi har kunnat visa att ILM i viss mån är en reaktion på responsmekanismer och 
att flera av de undersökta inlåsningsverktygen är effektiva metoder för att 
säkerställa arbetskraftsförsörjningen på en revisionsbyrå med undantag för 
kontrakt och senioritet kan vi inte förkasta denna. 
 
5.4. Kapitelsammanfattning 
 
Kontorscheferna uppger att deras revisionsbyråer främst använder en 
företagsintern arbetsmarknad för att de inte vill mista klienter som de riskerar att 
förlora om dessa skulle följa med revisorn till en annan byrå. Arbetskraftsbristen 
och då främst bristen på godkända, auktoriserade och partners är också ett skäl. 
Däremot används inte en företagsintern arbetsmarknad p g a revisorernas 
företagsspecifika kunskap, kontrollfördelar och sedvänja. 
 
I följande rangordning är det frånvaron av senioritetsprincipen, möjligheten till 
frihet och flexibilitet, det nuvarande partnerskapet, byråns utbildning, byråns 
status och möjligheten att bli befordran som i viss utsträckning fungerar som 
effektiva inlåsningsverktyg i de undersökta revisionsbyråerna. Även den rörliga 
lönen är ett effektivt inlåsningsverktyg fast bara på auktoriserade och partners. 
 
Det finns variationer i attityder till inlåsningsverktygen som beror på ålder, kön 
och nivå och det är följande; I åldern 35 – 44 år är man mer benägen att svara att 
eventuellt kommande partnerskap gör att man stannar på byrån. Männen är mer 
benägna att svara att de stannar på byrån p g a en eventuellt kommande hög lön, 
eventuellt kommande partnerskap, byråns goda rykte och byråns företagskultur. 
Assistenter är mer benägna att svara att erkännande gör att de stannar på byrån 
medan de auktoriserade i högre grad än de övriga uppger att de stannar på byrån  
p g a frihet och flexibilitet, byråns rykte och företagskulturen. 
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___________________________________ 
 

6. Reflektioner av analysen 
 
Kapitlet innehåller författarnas reflektioner av analysen i föregående kapitel och 
som görs med hjälp av uppsatsens teori. Kapitlet skiljer sig från föregående också 
genom att en rangordning av vad kontorschefen uppger att vara byråns främsta 
inlåsningsverktyg och en rangordning vad revisorerna anser vara anledningarna 
till att de stannar på byrån. 
 
 
6.1. Reflektion av underhypotes 1: företagsintern 
       arbetsmarknad 
 
Underhypotesen att revisionsbyråer företrädesvis har en företagsintern 
arbetsmarknad förkastades inte i analysen. Anledningen att revisionsbyråer har en 
företagsintern arbetsmarknad skulle kunna vara att dessa öppet vill visa 
personalen vilka förutsättningar som gäller på byrån så att dessa känner det 
positivt att satsa på en karriär på byrån. Detta gynnar i så fall byrån genom att 
man kanske ökar möjligheterna att få värdefull personal att stanna och få 
kontinuitet på byrån. 
 
6.2. Reflektion av varför revisionsbyråer 

använder ILM 
 
I det följande reflekterar vi över hypoteserna som behandlar frågan varför en 
revisionsbyrå använder sig av ILM. 
 
6.2.1. Underhypotes 2: företagsspecifik kunskap 
 
Underhypotesen att ILM är en respons på behovet av personalens 
företagsspecifika kunskap förkastades i analysen eftersom det är sex av sju 
kontorschefer som inte instämde på enkätens påstående. Detta svar får tolkas så 
att revisionsbyråerna inte har någon specifik kunskap som inte är överförbar till 
någon annan byrå. Revisorernas kunskap, inom professionen, kan därför sägas 
vara generell och att det inte är revisorernas kunskap som gör att 
revisionsbyråerna skapar en ILM. En respondent har emellertid svarat att 
kunskapen om klienter är en kunskap som inte är överförbar. Detta torde kunna 
kopplas till underhypotes sex att det är viktigt att rekrytera intern p g a att man 
inte vill förlora klienter. Skulle klienten följa med revisorn vid ett eventuellt byte 
av byrå eller skapandet av en egen skulle man kunna säga att kunskapen om 
klienten ändå är viktig att behålla inom byrån. 
 



 79

6.2.2. Underhypotes 3: arbetskraftsbrist 
 
Underhypotesen att ILM är en respons på arbetskraftbrist förkastades inte i 
analysen eftersom vissa respondenter har uppgett att de använder intern 
rekrytering p g a brist på revisorer. Det finns en varians i svaren för partners där 
tre av sju respondenter anser att de använder sig av ILM p g a bristen på dessa. 
För godkända och auktoriserade revisorer uppger 3 av sju att de använder en ILM 
p g a bristen på dessa. Svaren är tydligast för assistenter där ingen kontorschef 
instämmer i att det finns en brist på dessa. Detta beror förmodligen på att det finns 
ett stort utbud av assistenter, men att det på högre nivåer minskar då revisorn får 
mer och mer kvalificerade kunskaper eller att vissa har sökt sig till andra arbeten 
än att arbeta på en revisionsbyrå. Detta får till följd att revisionsbyrån finner det 
nödvändigt att använda en ILM för att på det sättet kunna behålla sin personal och 
då kanske framför allt på de högre nivåerna. 
 
6.2.3. Underhypotes 4: kontroll 
 
Underhypotesen att ILM är en respons på kontrollfördelar förkastades i analysen 
eftersom ingen kontorschef har instämt på att kontrollfördelar är ett sätt att behålla 
revisorn. Detta kan tolkas som att revisionsbyråer inte använder sig av ILM för att 
de känner till de anställdas kompetens och för att de har ett personligt förhållande 
till sin personal, vilket är något som går emot vår teori. Detta utesluter dock inte 
att det finns andra fördelar med att känna till de anställdas kvalifikationer. 
 
6.2.4. Underhypotes 5: sedvänja 
 
Underhypotesen att ILM är en respons på sedvänja förkastades också i analysen 
eftersom det är fem av sju kontorschefer som inte instämmer i påståendet att 
sedvänja är en tradition och genom att det är sex av sju som inte instämmer i att 
de inte rekryterar internt p g a att de vill visa att det lönar sig för medarbetarna att 
vara lojala mot byrån. Detta kan tolkas såsom att de brukar rekrytera internt, men 
att de inte p g a den anledningen vill visa eller uppmuntra revisorerna att klättra 
internt utan att de gör detta av andra faktorer som ligger utanför vår undersökning.  
 
6.2.5. Underhypotes 6: att behålla klienter 
 
Underhypotesen att ILM är en respons på att revisionsbyråer vill behålla klienter 
förkastade vi inte i analysen. Alla kontorschefer instämmer i påståendet att det är 
viktigt att behålla den godkända och auktoriserade revisorn samt partnern för att 
på det sättet behålla klienter. För assistenterna är instämmandet inte lika frekvent, 
men tre av de sju kontorscheferna instämmer i att även assistenterna är viktiga att 
behålla för att inte förlora klienter.  
 
Denna faktor torde vara den starkaste anledningen till varför revisionsbyråer 
använder sig av en ILM. En förlust av en revisor innebär således inte bara en 
förlust av en god medarbetare utan en förlust av klienter som är revisionsbyråns 
inkomstkälla om inte klienten fortsätter att anlita revisionsbyrån trots att dess 
revisor blir utbytt. Att instämmandefrekvensen är lägre för assistenten skulle 
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kunna bero på att det främst är på de högre nivåerna som revisorerna knyter till 
sig klienter i sitt arbete. 
 
6.2.6. Sammanställning 
 
Enligt revisionsbyråernas kontorschefer är det arbetskraftsbrist och risken att 
förlora klienter som är anledningen till att de använder en ILM. Respondenterna 
uppger att företagsspecifik kunskap, kontrollfördelar och sedvänja inte är orsaker 
till att en ILM skapas på deras byrå. 
 
6.3. Reflektion av inlåsningsverktygen 
 
Nedan reflekterar vi över resultatet från analysen om de inlåsningsverktyg som 
respondenterna svarat på i enkäterna.  
 
6.3.1. Underhypotes 7: befordringsstegar 
 
Underhypotesen att befordringstegar används som ett effektivt sätt att låsa in 
revisorn förkastades inte i analysen eftersom det fanns en signifikant 
överensstämmelse i de instämmande svaren mellan kontorschefen och revisorn 
och att antalet överstämmande instämmandesvaren var högre än det förväntade. 
Detta gör att vi kan säga att det finns en effektivitet i detta inlåsningsverktyg för 
dessa respondenter som utgör 28 % av totalt antal svarande. Detta kan tolkas som 
att byrån använder sig av befordringsmöjligheter för att ge personalen incitament 
att satsa på en karriär inom byrån, vilket är möjligt om personalen känner till 
möjligheterna att klättra inom byrån. Det skulle även kunna tänkas att 
användningen av befordringsstegar kan bidra till byråns utveckling om 
möjligheterna för framtida befordran ökar för de individer som hjälper till att träna 
nya medarbetare eller på annat sätt bidrar till byråns tillväxt. 
 
6.3.2. Underhypotes 8: senioritetsprincipen 
 
Underhypotesen att senioritetsprincipen inte används som ett effektivt sätt att låsa 
in revisorn förkastades inte i analysen eftersom det fanns en signifikant 
överensstämmelse i de icke instämmande svaren mellan kontorschefen och 
revisorn och att antalet instämmande svar var högre än det förväntade. Detta gör 
att vi kan säga att den enda formen av effektivitet i detta inlåsningsverktyg, för 
dessa respondenter som utgör 89 % av totalt antal svarande, är just att de 
överinstämmer i att senioritetsprincipen inte är ett sätt att låsa in revisorn. Detta 
innebär att senioritetsprincipen inte, på ett effektivt sätt, används på 
revisionsbyråer, vilket kan bero på att revisorn avancemang inom byrån mycket 
beror på individuella prestationer. När revisorn uppfyller lagstadgade krav, 
tillräcklig egen kompetens och en vilja från byrån kan revisorn ta de prov som gör 
att han/hon kan klättra i nivåer. Att byrån inte använder sig av senioritetsprincipen 
och att respondenterna ser detta som något som gör att de stannar på sin byrå kan 
bero på att det inte finns en senioritetsprincip som hindrar en ambitiös och 
karriärinriktad individ att avancera i högre takt än sina kolleger. 
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6.3.3. Underhypotes 9: fast belöning 
 
Underhypotesen att fast belöning används som ett effektivt sätt att låsa in revisorn 
förkastades i analysen eftersom överensstämmelsen i de instämmande svaren 
mellan kontorschefen och revisorn inte var signifikant och att antalet 
instämmande svar var lägre än de förväntade. Detta innebär att det inte finns en 
effektivitet i detta inlåsningsverktyg. Detta skulle dels kunna bero på att 
respondenterna ser lönen som en självklarhet och dels på att revisorn faktiskt inte 
tycker att han/hon har en hög lön. Man kan däremot mena att det finns en viss 
form av effektivitet genom att antalet överensstämmande icke instämmande 
svaren utgör 31 % av de svarande, visar stark signifikans och att antalet icke 
instämmande svaren var högre än det förväntade. Revisionsbyrån använder 
således inte den fasta belöningen som ett sätt att behålla revisorn och revisorn 
upplever inte heller att det är lönen som är orsaken till att de stannar på byrån. 
 
6.3.4. Underhypotes 10: wage-tournament 
 
Att wage-tournament används som ett effektivt sätt att låsa in revisorn är en 
hypotes som förkastades i analysen eftersom överensstämmelsen i de 
instämmande svaren mellan kontorschefen och revisorn inte var signifikant och att 
de instämmande svaren var lägre än de förväntade. Detta kan även ses i den starka 
signifikanta överensstämmelsen i icke instämmande svar som är högre än det 
förväntade och utgör 37 % av det totala antalet svarande. Det finns därmed ingen 
effektivitet i detta inlåsningsverktyg, vilket kan bero på att respondenterna inte 
anser att den eventuellt kommande ökande lönen är hög nog. Detta torde gälla de 
med ambitionen att klättra, men som inte har målet att bli partner då det är här den 
förhållandevis höga lönen vanligen förekommer. Vår undersökning är inte 
detaljerad nog för att se från vilken nivå svaren är angivna från. Skulle vi 
undersökt detta kan det tänkas att det är assistenten som har svarat instämmande 
medan de auktoriserade och framför allt partners inte gör detta då dessa 
förmodligen har relativt höga löner och som kanske inte så drastiskt kommer att 
öka att de ser detta som en orsak att stanna på byrån.  
 
6.3.5. Underhypotes 11: rörlig lön 
 
Underhypotesen att en rörlig lön används som ett effektivt sätt att låsa in revisorn 
förkastades inte. Inlåsningsverktyget är inte effektivt för assistenter och godkänd, 
men för auktoriserade och för partners fanns det en signifikant överensstämmelse 
i de instämmande svaren mellan kontorschefen och revisorn där de 
överensstämmande instämmandesvaren var högre än de förväntade. Detta gör att 
det finns en effektivitet i detta inlåsningsverktyg för dessa respondenter som utgör 
60 respektive 50 % av totalt antal svarande. Att resultatet blev så kan bero på att 
byrån är mer intresserad av att låsa in revisorer på höga nivåer och därför 
använder sig av en rörlig lön som incitament. Att rörlig lön inte är effektiv på de 
två lägre nivåerna skulle kunna bero på att den rörliga lönen kanske inte är så hög 
för dessa revisorer, utan ökar med revisorns nivå och därför utgör ett allt viktigare 
inlåsningsverktyg som fungerar inlåsande i och med detta. 
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6.3.6. Underhypotes 12: erkännande 
 
Underhypotesen att erkännande används som ett effektivt sätt att låsa in revisorn 
förkastades i analysen. Detta innebär att det inte finns en effektivitet i detta 
inlåsningsverktyg. Resultatet kan tolkas som att byrån inte använder detta för att 
få sin personal att stanna och att revisorn antingen inte tycker att det är 
erkännande som gör att de stannar eller att de tycker att de inte får tillräckligt med 
uppmuntran och beröm och av den anledningen inte uppger att erkännande är en 
orsak till att de stannar på sin byrå.  
 
6.3.7. Underhypotes 13: frihet och flexibilitet  
 
Underhypotesen att frihet och flexibilitet används som ett effektivt sätt att låsa in 
revisorn förkastades inte i analysen eftersom det fanns en stark signifikant 
överensstämmelse i de instämmande svaren mellan kontorschefen och revisorn 
och att antalet överensstämmande instämmandesvaren var högre än de förväntade. 
Detta gör att vi kan säga att det finns en effektivitet i detta inlåsningsverktyg för 
dessa respondenter som utgör 76 % av totalt antal svarande. Detta kan bero på att 
revisionsbyrån ger revisorn frihet som ett incitament och att revisorn uppskattar 
denna frihet som han/hon kan utnyttja i sitt arbete. 
 
6.3.8. Underhypotes 14a och 14b: kommande och 

nuvarande partnerskap 
 
Underhypotesen att eventuellt kommande partnerskap används som ett effektivt 
sätt att låsa in revisorn förkastades i analysen, vilket gör att det inte finns en 
effektivitet i detta inlåsningsverktyg. Resultatet kan tolkas som att byrån inte 
använder detta för att få sin personal att stanna för att de inte ser ett eventuellt 
kommande partnerskap som något som kan tänkas få personalen att stanna och att 
dessa revisorer inte heller ser kommande partnerskap som något begärligt eller 
kanske möjligt att uppnå eller att det åtminstone inte är något som gör att de 
stannar kvar på byrån.  
 
För underhypotesen att nuvarande partnerskap är ett effektivt sätt att låsa in 
revisorn visades däremot en stark signifikant överensstämmelse i de instämmande 
svaren mellan kontorschefen och revisorn och att antalet instämmande svar var 
högre än det förväntade. Detta gjorde att denna hypotes inte förkastades i 
analysen. Det nuvarande partnerskapet kan därför sägas vara ett effektivt 
inlåsningsverktyg för dessa revisorer som utgör 67 % av totalt antal svarande. Det 
skulle kunna vara så att revisorn stannar för att han/hon nu får ta del av företagets 
ekonomiska framgångar, vilket i större utsträckning bara kan göras på denna nivå 
och att möjligheten att byta byrå och bli partner där kan tänkas vara små. Byrån 
kan i sin tur se partnerskapet som ett sätt att behålla partnern och ge denna titel 
samt fördelar till en revisor som är betydelsefull för byrån. Partnerskapet som 
inlåsningsverktyg kan därför troligen bara sägas vara effektiv först när det 
realiseras och inte för den revisor som befinner sig på nivåerna under.   
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6.3.9. Underhypotes 15: byråns status 
 
Att byråns status används som ett effektivt sätt att låsa in revisorn är en 
underhypotes som inte förkastades i analysen. Detta eftersom det fanns en stark 
signifikant överensstämmelse i de instämmande svaren och att dessa antal svar var 
högre än det förväntade värdet. Det finns därmed en effektivitet i att använda 
byråns goda status som ett inlåsningsverktyg för dessa instämmande revisorer som 
utgör 47 % av totalt antal svarande. Detta kan tolkas som att byrån inte bara 
försöker skapa och upprätthålla ett gott rykte för att locka till sig kunder utan 
också använda byråns rykte för att förmå sin personal att vilja stanna kvar på 
byrån. Byråns rykte kan ses som inlåsande för revisorn genom att dessa har 
instämt i påståendet i enlighet med sin kontorschef och därför anser att det är 
viktigt att arbeta på en byrå med gott rykte. 
 
6.3.10. Underhypotes 16: utbildning 
 
Underhypotesen att utbildning används som ett effektivt sätt att låsa in revisorn 
förkastades inte i analysen eftersom det fanns en stark signifikant 
överensstämmelse i de instämmande svaren och att detta antal svar var högre än 
det förväntade värdet. Man skulle därför kunna påstå att det finns en effektivitet i 
användandet av byråns goda utbildning som ett inlåsningsverktyg för dessa 
instämmande revisorer som utgör 46 % av totalt antal svarande. Detta skulle 
kunna tolkas som att byrån kan använda en god utbildning till mer än ett sätt att få 
välutbildade revisorer genom att även använda det som ett sätt att få sina revisorer 
att stanna kvar. Revisorerna som anser att byråns utbildning är en orsak till att de 
stannar kvar kan bero på att de tycker att det är viktigt för att det underlättar 
genomförandet av revisorns arbetsuppgifter. 
 
6.3.11. Underhypotes 17: anställningstrygghet 
 
Underhypotes 17 som påstår att anställningstrygghet används som ett effektivt sätt 
att låsa in revisorn förkastades i analysen. Detta innebär att det inte finns en 
effektivitet i användande i inlåsningsverktyget anställningstrygghet. Resultatet 
kan tolkas som att byrån inte använder detta för att få sin personal att stanna utan 
att det tvärtom kanske är helt upp till individen att själv visa sin kompetens för att 
få stanna i byrån eftersom dessa revisorer själva uppger att det inte är 
anställningstryggheten som får honom/henne att stanna. Revisorernas svar kan 
också bero på att de upplever att de inte har en god anställningstrygghet och att 
det är därför som de inte instämmer i påståendet.  
 
6.3.12. Underhypotes 18: kontrakt 
 
Underhypotesen att anställningskontrakt inte används som ett effektivt sätt att låsa 
in revisorn förkastades inte i analysen eftersom det fanns en stark signifikant 
överensstämmelse i de icke instämmande svaren mellan kontorschefen och 
revisorn och att antalet icke instämmande svar var högre än det förväntade. Detta 
resultat gör att vi kan påstå att den enda form av effektivitet i detta verktyg 
uppstår just genom att det inte används och att det av revisorerna inte anses vara 
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ett inlåsningsverktyg för dessa revisorer som utgör 48 % av totalt antal svarande. 
Den höga överensstämmelsen kan ha sin grund i att långa kontrakt inte används 
utan att dessa består av tillsvidareanställning med tre månaders uppsägningstid, 
enligt revisionsbyråernas svar på den öppna frågan om detta. 
 
6.3.13. Underhypotes 19: företagsspecifik kunskap 
 
Att företagsspecifik kunskap används som ett effektivt sätt att låsa in revisorn är 
underhypotes 19 som förkastades i analysen. Detta gör att vi kan hävda att det inte 
finns en effektivitet i detta påstående. Resultatet kan förklaras av att revisorerna 
kanske helt enkelt inte anser sig ha någon företagsspecifik kunskap, vilket är 
något som kontorscheferna faktiskt uppgav i tidigare påståenden. De redskap och 
de kunskaper som revisorerna erhåller på sin byrå är förmodligen överförbara på 
en annan byrå och därför inte är en orsak till att de stannar på sin nuvarande 
arbetsplats, vilket styrks av antalet överensstämmande icke instämmande svar som 
är starkt signifikant, högre än det förväntade värdet och där denna grupps 
instämmande svar utgör 79 % av totalt antal svarande. 
 
6.3.14. Underhypotes 20:  
            socialisering/organisationskultur 
 
Den sista underhypotesen som söker att mäta effektiviteten i inlåsningsverktygen 
är hypotes 20. Denna hypotes påstår att socialisering/organisationskulturen 
används som ett effektivt sätt att låsa in revisorn och förkastades i analysen. Detta 
för att det inte finns en effektivitet i detta inlåsningsverktyg. Tvärtom är antalet 
överensstämmande icke instämmande svar mellan kontorschefen och revisorn 
starkt signifikanta och detta antal svar var högre än det förväntade värdet och där 
denna grupp revisorer utgör 43 % av det totala antalet svarande revisorer. Detta 
skulle kunna tolkas som att byrån helt enkelt inte anser att en annorlunda eller 
specifik organisationskultur är ett sätt att låsa in revisorn och att revisorn själv inte 
upplever byråns organisationskultur så annorlunda att det skulle göra att han/hon 
stannar kvar på byrån vare sig p g a att de anser att den är bättre eller att den gör 
det svårare att passa in eller rätta sig efter en annan byrås företagskultur.  
 
6.3.15. Sammanställning 
 
I rangordning är det frånvaron av senioritetsprincipen, möjligheten till frihet och 
flexibilitet, det nuvarande partnerskapet, byråns utbildning, byråns status, 
frånvaron av kontrollfördelar och möjligheten att bli befordran som i viss 
utsträckning fungerar som effektiva inlåsningsverktyg i de undersökta 
revisionsbyråerna.  
 
6.4. Reflektion av eventuella variationer 
 
I följande tre delkapitel ges reflektioner kring vad det är som kan påverka att det 
uppkommit skillnader i revisorernas attityder beroende på ålder, kön och nivå på 
vissa av enkätens påståenden. 
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6.4.1. Underhypotes 21:ålder 
 
Underhypotes 21 att inlåsningsverktygens effekt varierar beroende på revisorns 
ålder kan inte förkastas. Testen visade emellertid bara signifikans för ett av 
respondenternas påstående och det var huruvida de instämde eller ej på att ett 
eventuellt kommande partnerskap gör att de stannar på sin byrå. Kanske kan detta 
bero på att man i de två åldersgrupperna (35-38 år och 39-44 år) befinner sig på en 
position där man ser de största möjligheterna att avancera inom byrån. Dessa mål 
kanske är för höga för den som tillhör den lägre åldersgruppen (24-34 år) där 
många förmodligen fortfarande befinner sig på assistentnivå. För den högre 
åldersgruppen (45-62 år) kanske ett eventuellt mål att bli partner minskat i styrka 
då man kanske prioriterar annorlunda och inte har samma karriärambitioner som 
när man var yngre eller har man kanske inte kompetensen att nå den höga 
partnerpositionen. Ett eventuellt kommande partnerskap fungerar alltså inlåsande 
för de två åldersgrupperna i mitten. 
 
6.4.2. Underhypotes 22: kön 
 
Underhypotes 22 att inlåsningsverktygens effekt varierar beroende på revisorns 
kön kan inte förkastas då det finns fyra påståenden där respondenternas svar 
varierar beroende på revisorns kön.  
 
Testresultaten visade att männen är mer benägna att svara att en framtida hög lön, 
kommande partnerskap, byråns goda rykte och att byråns skilda företagskultur gör 
att de stannar på sin nuvarande byrå. För övriga påståenden finns det ingen 
signifikant skillnad i svaren mellan män och kvinnor.  
 
Att partnerskapspåståendet ger en signifikant skillnad kan bero på att dessa 
kvinnor inte har ambitionen att nå denna position eller att dessa inte har tillräcklig 
förmåga att skapa de sociala nätverk som krävs för att nå partnerskap. Att 
toppositionen vanligen befolkas av män kan också vara en orsak till att kvinnor 
inte ser partnerskap som en framtidsposition eftersom individer vanligen väljer 
lika individer och att kvinnan därför ser sin chans minska och inte ser partnerskap 
som något som är möjligt att uppnå. En ytterligare orsak kan vara att kvinnorna 
prioriterar familjelivet och trygghet i högre grad än män. De övriga faktorerna kan 
förmodligen förklaras på liknande sätt. Kvinnor kanske inte har lika högt behov 
den makt och status som en hög lön, byråns status och företagskulturen ger. 
Därför torde det krävas kraftigare inlåsningsverktyg på männen än kvinnorna, vad 
gäller dessa faktorer, för att revisionsbyrån ska få dessa att stanna kvar på byrån. 
 
6.4.3. Underhypotes 23: nivå 
 
Underhypotes 23 att inlåsningsverktygens effekt varierar beroende på revisorns 
nivå kan inte förkastas då det finns fyra påståenden där revisorernas svar varierar 
beroende på revisorns nivå. Dessa variationer behandlas nedan. 
 
Testresultaten visade att assistenterna i högre grad än övriga revisorer ansåg att 
erkännande i form av chefens beröm och uppskattning var en orsak till att de 
stannade på byrån. Detta skulle kunna bero på att man som assistent kanske kan 
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känna sig osäker i början och därför i högre grad uppskattar ett erkännande och 
bekräftelse. Assistentens främsta prövning kan vara att visa sig vara en lämplig 
team-medlem och därför känna ett behov och uppskatta ett erkännande. 
 
De auktoriserade revisorerna visade sig i högre grad än övriga revisorer anse att 
frihet och flexibilitet, byråns rykte och organisationskultur är orsaker som gör att 
de stannar på byrån. Detta skulle kunna förklaras av att det förmodligen är på 
denna högre nivå som revisorn får en allt större frihet där han/hon mer kan styra 
över och planera sina arbetsuppgifter. Att byråns goda rykte och företagskulturen 
har större betydelse för den auktoriserade är svårt att förklara men kanske har 
revisorer på lägre nivåer och då framför allt assistenter kanske inte någon 
erfarenhet från andra byråer och därför inte egentligen kan uttala sig om ryktets 
och kulturens betydelse eller så anser de helt enkelt inte att byråns rykte 
företagskulturen har någon betydelse oavsett vad eller inte tycker att dessa 
faktorer är bättre än på andra byråer. 
 
6.4.4. Reflektion av huvudhypotes 
 
Då vi har kunnat visa att ILM i viss mån är en reaktion på responsmekanismer och 
att flera av de undersökta inlåsningsverktygen är effektiva metoder för att 
säkerställa arbetskraftsförsörjningen på en revisionsbyrå med undantag för 
kontrakt och senioritet kan vi inte förkasta denna. Detta innebär att det, i viss 
utsträckning, kan påvisas en effektivitet i användandet av de inlåsningsverktyg 
som revisionsbyråerna nyttjar. 
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6.5.Respondenternas ”topp-lista”  
 
Analysen har hittills undersökt i vilka inlåsningsverktyg som det finns en 
effektivitet i användandet i, d v s en överensstämmelse mellan kontorschefernas 
var och de övriga revisorerna. För att visa hur respondenterna har svarat 
oberoende överensstämmelse visas nedan en topplista över vilka 
inlåsningsverktyg som kontorscheferna uppger instämmande till att de används på 
revisionsbyrån och revisorernas svar på vilka inlåsningsverktyg som gör att de 
stannar på byrån. 
      
Tabell 6.1. visar hur många procent av kontorschefer 
respektive revisorerna som instämmande på enkätens 
frågor om inlåsningsverktyg.                                     

  
 
Tabell 6.1 visar att frihet och flexibilitet, eventuellt partnerskap och nuvarande 
partnerskap är de inlåsningsverktyg som flest kontorschefer uppger att 
revisionsbyrån använder sig av. Revisorerna uppger att de tre viktigaste orsakerna 
till att de stannar på sin byrå är frihet och flexibilitet, byråns goda utbildning och 
byråns status. 
 
6.6. Kapitelsammanfattning  
 
Anledningen att revisionsbyråer har en företagsintern arbetsmarknad kan bero på 
att de öppet vill visa personalen förutsättningarna att satsa på en karriär på byrån 
och därigenom få kompetent personal att stanna. Kontorschefernas viktigaste 
orsak till användningen av en företagsintern arbetsmarknad är att de inte vill mista 
klienter som de kan mista genom att dessa följer med revisorn till en annan byrå. 
 
Senioritetsprincipens frånvaro skulle kunna förklaras av att revisorerna ser det 
som positivt att inte p g a detta hindras att göra en snabbare karriär än sina 
kolleger. Frihetens och flexibilitetens betydelse kan bero på fördelarna att slippa 
ta semester för ett tandläkarbesök och byråns fördel kan ligga i att det stimulerar 
revisorn. Det nuvarande partnerskapets betydelse kan vara att revisorn får ta del 
av förmåner som inte är andra förunnat och byrån får behålla en kompetent 
revisor. Byråns utbildning ger byrån välutbildad personal och revisorn underlättas 
i sitt arbete. Byråns status kan på motsvarande sätt ge byrån kompetent personal 
och revisorn kan uppfylla sitt behov av status. Möjlighet att bli befordrad kan ge 

 Kontorscheferna %
1 Frihet och flexibilitet 89
1 Eventuellt kommande partnerskap 89
1 Partnerskap 89
2 Befordringsmöjligheter 78
3 Rörlig lön till godkända och auktoriserade 67
3 Erkännande 67
3 Status 67
3 Anställningstrygghet 67
3 Företagskulturen 67

 Revisorerna % 

1 Frihet och flexibilitet 80 
2 Byråns goda utbildning 63 
3 Byråns status 62 
4 Företagskulturen 42 
5 Kommande hög lön 32 
6 Anställningstrygghet 29 
6 Befordringsmöjligheter 29 
7 Erkännande 20 
7 Rörlig lön 20 
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personalen incitament att satsa på en karriär inom byrån, vilket är möjligt om 
personalen känner till möjligheterna att klättra inom byrån, vilket kan ge byrån 
målinriktade revisorer. Den rörliga lönen fungerar inlåsande på den auktoriserade 
och på partnern, vilket kan bero på att det är viktigare att behålla dessa och därför 
använder en rörlig lön till dessa. 
 
Att man i åldern 35 – 44 år ser ett eventuellt kommande partnerskap som en orsak 
till att man stannar på byrån kan bero på att man bedöma möjligheten att faktiskt 
uppnå detta då. Att männen anser att en eventuellt kommande hög lön, eventuellt 
kommande partnerskap, byråns goda rykte och byråns företagskultur skulle kunna 
bero på att kvinnor kanske inte har lika högt behov den makt och status som detta 
ger. Assistenter är mer benägna att svara att erkännande har betydelse, vilket kan 
bero på att de i början utvärderas mycket, känner sig osäkra på saker och därför 
mer uppskattar och har behov av ett erkännande. Att de auktoriserade finner frihet 
och flexibilitet, byråns rykte och företagskulturen som begärligt kan bero på att 
det är denna grupp som ges störst frihet och som kanske kan bedöma byråns rykte 
och kultur. 
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7. Slutsats 

 
I detta sista kapitel ger vi en slutsats över den gjorda undersökningens resultat. 
Vidare beskriver vi det praktiska,  empiriska och teoretiska bidraget som vi anser 
att undersökningen har tillfört. Sist i kapitlet ges förslag till fortsatt forskning. 
 
 
7.1. Resultat 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilka strategier revisionsbyråerna använder för 
att stänga in personalen och hur effektiva dessa är. Detta syfte har vi uppnått 
genom att kunna ge svar på vår frågeställning. 
 
Antalet revisionsbyråer som ligger till grund för undersökningen är så få att 
möjligheterna att generalisera påverkas, vilket gör att våra slutsatser måste ses 
mot bakgrund av detta. Bortfallet på revisionsbyråerna var 25 % och för övriga 
revisorer 50 %, vilket kan medföra en eventuell snedvridning av resultatet. Detta 
är också en faktor som kan påverka möjligheten till generalisering.  
 
De statistiska testerna har gett resultat som påverkat vår teori. Testerna har lett till 
att vissa delar inte stämmer med rådande förhållanden i en revisionsbyrå och vi 
har därför fått förkasta de hypoteser som påverkats av detta. Vi har emellertid 
lyckats öka förklaringskraften i andra delar av teorin och hypoteserna om detta har 
vi därför inte förkastat. Testresultatet har gjort att vi har kunnat sammanställa en 
ny och bättre teoretisk utgångspunkt som innebär att vi kan visa att 
revisionsbyråer använder sig av en företagsintern arbetsmarknad och vi kan visa 
varför. Vi kan också visa att det finns vissa inlåsningsverktyg som är effektiva i 
den meningen att dessa både används av byråer och som ses av revisorn som 
något som gör att denne/denna stannar kvar på sin arbetsplats. Att revisorernas 
attityder till dessa inlåsningsverktyg i viss mån varierar beroende på ålder, kön 
och nivå har också kunnat visas.  
 
Två enkäter användes för att koppla samman två grupper respondenter för att mäta 
i vilken utsträckning det fanns en effektivitet i användningen av ett visst antal 
inlåsningsverktyg. De två grupperna fick olika frågor och påståenden, men där 
dessa var utformade på ett likartat sätt för att kunna se om det fanns en 
överensstämmelse i svaren, d v s om ett visst verktyg användes på ett effektivt 
sätt. Genom detta sätt att utforma vår enkätundersökning tycker vi att vi har 
bidragit med ett empiriskt moment som kan användas för att ge idéer och uppslag 
till andra former av undersökningar. Man skulle t ex kunna utforma en 
undersökning där man använder sig av två eller flera enkäter för att mäta olika 
gruppers samband till en viss faktor. 
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Responsmekanismer Verktyg                Variation 
(Varför)  (Hur)                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 7.1. Bilden visar vilka faktorer som i undersökningen har visat varför revisionsbyråer 
använder sig av en företagsintern arbetsmarknad, hur revisionsbyråerna låser in sin personal på ett 
effektivt sätt och att det finns variationer i revisorernas attityder. 
 
I bild 7.1. åskådliggörs resultatet av vårt teoretiska bidrag som undersökningen 
resulterat i. Den visar att en revisionsbyrå tillämpar en företagsintern 
arbetsmarknad som en respons på arbetskraftsbrist och att behålla klienter. Den 
visar också att frånvaron av senioritetsprincipen, frihet och flexibilitet, nuvarande 
partnerskap, icke användande av kontrakt, byråns status, utbildning, 
befordringsstegar och pay performance (rörlig lön) som i viss mån är effektiva 
inlåsningsverktyg som används av revisionsbyråer. Nedan presenteras dessa 
faktorer på ett utförligt sätt. 
 
Vissa forskare har kommit fram till att en företagsintern arbetsmarknad vanligen 
inte förekommer i organisationer som karaktäriseras av en profession. Precis som 
Wholey (1985) som kom fram till motsatsen, d v s att advokatbyråer använde en 
företagsintern arbetsmarknad kan vi visa att även revisionsbyråer som också 
karaktäriseras av en profession använder sig av en sådan. Den främsta 
anledningen till detta uppger kontorscheferna vara att de inte vill förlora klienter, 
vilket gällde för alla nivåer men inte i full utsträckning för assistenter. Detta kan 
bero på att det först är på högre nivåer som revisorn verkligen knyter klienter till 
sig och skapar en relation mellan sig och klienten. Därför skulle det kunna tänkas 
att det finns en risk att klienten ”följer med” revisorn till den nya byrån som 
denne/denna kommer att representera om revisionsbyrån inte lyckas behålla 
revisorn. En annan orsak är arbetskraftbrist på revisorer, med undantag för 
assistenter. Det finns ett stort utbud av assistenter medan det kan tänkas vara 
svårare att rekrytera kompetenta revisorer externt som befinner sig på högre 
nivåer då dessa får mer och mer kvalificerade kunskaper.  
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Genom att testa överensstämmelsen i svar mellan kontorscheferna och revisorerna 
har vi kommit fram till att det råder en effektivitet i användandet av vissa 
inlåsningsverktyg. Det inlåsningsverktyg som visade det främsta 
överensstämmandet är att senioritetsprincipen inte tillämpas på revisionsbyråer. 
Detta kan bero på att både byrån och dessa revisorer finner det positivt att inte 
hindras att snabbare än sina kolleger befordringsmässigt klättra inom byrån. 
Tvärtom skulle ett sådant hinder kunna upplevas som omotiverande av ambitiösa 
och karriärinriktade revisorer genom att det inte skulle löna sig för denne/denna 
att lägga ner mer kraft på sitt yrke än en mindre målmedveten arbetskamrat.  
 
Det inlåsningsverktyg som näst efter frånvaron av senioritetsprincipen visar den 
högsta överensstämmelsen var frihet och flexibilitet. Att som byrå och 
arbetsgivare ge revisorn en viss grad av frihet att själv påverka sin arbetssituation 
kan därför sägas vara något uppskattande som byrån kan erbjuda revisorn för att 
på det sättet kunna påverka revisorns inställning till sin arbetsplats. Därefter är det 
nuvarande partnerskapet som visar den högsta överensstämmelsen, vilket kan bero 
på att en partner kanske är viktigare än andra att behålla och att man därför 
erbjuder revisorn en viss titel och förmåner för att därigenom binda denne/denna 
till byrån. Att dessa partners finner att partnerskapet är en orsak till att de stannar 
på byrån kan vara att möjligheterna att uppnå samma position vid ett byte av byrå 
är små och då inte kunna komma i åtnjutande av de förmåner som ett hårt arbete 
dit har resulterat i.  
 
Att kontrakt inte används som ett effektivt sätt att låsa in revisorn är det 
inlåsningsverktyg som i rangordning är nästa inlåsningsverktyg som fått högst 
överensstämmelse i svaren. Detta kan väl i sig inte anses konstigt då 
revisionsbyråerna vanligtvis använder sig av tillsvidare anställning med tre 
månaders uppsägning för att hålla sig inom lagens ramar. Därefter är det byråns 
rykte som har visat den högsta överensstämmelsen i svar mellan kontorschefer 
och revisorer. Detta inlåsningsverktygs effektivitet skulle kunna bero på att byrån 
har mer användning av skapandet och bevarandet av ett gott rykte än att kunna dra 
till sig och behålla klienter. Genom att revisorerna tycker att det är viktigt att 
deras byrå har ett gott rykte kan byrån använda detta också för att bibehålla en 
kompetent personaluppsättning. 
 
Byråns goda utbildning är näst efter ovanstående det inlåsningsverktyg som visat 
högst effektivitet. Detta kan bero på att byrån inte bara använder en god 
utbildning för att på det sätt få välutbildade revisorer utan för att det uppskattas av 
revisorn som på ett effektivare och lättare sätt kan utföra sina arbetsuppgifter och 
därmed också få det lättare att avancera i nivåer. Därefter kommer rörlig lön, men 
där inlåsningsverktyget inte är effektivt för assistenter och godkänd utan 
effektiviteten finns på nivån auktoriserade och för partners. Att resultatet blev så 
kan bero på att byrån är mer intresserad av att låsa in revisorer på höga nivåer och 
därför använder sig av en rörlig lön som incitament.  
 
Det sista inlåsningsverktyg som har visats användas på ett effektivt sätt är 
befordringsmöjligheter. Detta kan bero på att byrån vill visa att det är lönt för sina 
anställda att engagera sig och vara målinriktade i sitt arbete för att på de sätt 
uppnå befordring, vilket gynnar byrån genom att få effektiva och lojala 
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medarbetare. Detta inlåsningsverktyg är det svagaste och skiljer sig från de andra 
genom att antalet överensstämmande svar utgör 28 % av totalt antal svarande 
medan övriga inlåsningsverktyg visar en högre effektivitet då motsvarande siffra 
ligger mellan 46 % och 89 %. 
 
I undersökningen har vi också kommit fram till att revisorernas attityder varierar 
beroende på ålder, kön och nivå på några inlåsningsverktyg. För ålder varierade 
svaren där man främst i åldern 35 – 44 år ser ett eventuellt kommande partnerskap 
som en orsak till att man stannar på byrån. Detta kan bero på att man först efter en 
viss tid inom yrket och på byrån kan bedöma möjligheterna att faktiskt uppnå ett 
partnerskap och att de äldre redan bedömt möjligheten vara så liten att det inte är 
därför man stannar eller att partnerskap helt enkelt inte är något som prioriteras. 
Männen visade sig vara mer benägna än kvinnor att svara att kommande hög lön, 
att eventuellt kommande partnerskap, att byråns goda rykte och att 
företagskulturen är orsaker till att de stannar på byrån. Kanske skulle detta kunna 
bero på att kvinnor inte har samma behov av den makt och status som medföljer 
dessa faktorer utan prioriterar andra saker som t ex familj och trygghet. På 
nivåvariationer visade det sig att assistenter är mer benägna att svara att 
erkännande har betydelse för att de stannar på byrån, vilket skulle kunna förklaras 
genom att de i början utsätts för mycket nya situationer, är osäkra och därför mer 
uppskattar och har behov av ett erkännande. De auktoriserade skiljde sig från 
övriga revisorerna genom att dessa i högre grad finner frihet och flexibilitet, 
byråns rykte och företagskulturen som orsaker till att de stannar på byrån. Att det 
är just denna grupp revisorer som dessa faktorer är viktigast för kan bero på att det 
är dessa som ges störst frihet till och som kanske har förmågan att bedöma byråns 
rykte och kultur. 
 
Genom att vi har funnit vilka faktorer det är som gör att en revisionsbyrå använder 
sig av en företagsintern arbetsmarknad och att vi genom att ha testat 
inlåsningsverktygens effektivitet samt om dessa påverkas av revisorns ålder, kön 
och nivå har vi lyckats svara på vår problemställning och vårt syfte. Då resultatet i 
viss utsträckning finner stöd för vår huvudhypotes att ILM är en reaktion på 
responsmekanismerna och att inlåsningsverktygen är effektiva metoder för att 
säkerställa arbetskraftsförsörjningen på en revisionsbyrå med undantag för 
kontrakt och senioritet har vi inte kunnat förkasta denna. 
 
Uppsatsens resultat är inte bara användbar i revisionsbyråer eftersom det även i 
andra företag och organisationer torde vara viktigt för en arbetsgivare att ha i 
åtanke vilka inlåsningsverktyg som är effektiva att använda när strategier för 
behållandet av personalen beslutas. 
 
Eftersom det inte är helt ovanligt att revisionsbyråer mister värdefulla revisorer 
som lämnar byrån till förmån för andra arbetsplatser som både ger bättre betalt 
och kanske ger mer ansvar skulle revisionsbyråerna kunna använda uppsatsens 
resultat till att bättre anpassa sina strategier för att behålla värdefull personal 
Hög rörlighet kostar och därför är det viktigt att veta vilka faktorer som har störst 
påverkan föra att kunna förhindra att man förlorar viktiga resurser. 
 
Revisionsbyråer skulle kunna uppnå högre effektivitet i inlåsningsverktygen för 
att få behålla värdefull personal om de vet vad de ska fokusera på när de utvecklar 
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och beslutar om strategier för detta ändamål. Genom att identifiera vilka faktorer 
som har störst betydelse skulle revisionsbyrån kunna använda strategier som 
överensstämmer med vad som revisorn värderar och påverkas av.  
 
Undersökningen visar att det finns flera inlåsningsverktyg som revisionsbyrån 
använder och som även är effektivt, d v s fungerar inlåsande, genom att revisorn 
stannar kvar på byrån p g a dessa. Genom att vara medveten om dessa skulle 
revisionsbyrån kunna öka inlåsningseffekten. Effektiviteten skulle också kunna 
höjas om revisionsbyrån visste vilka faktorer som revisorn anser är de viktigaste 
faktorerna till varför de stannar. I kapitel sex visades en tabell som bl a innehöll 
revisorernas rangordning till varför de stannar på sin byrå. Revisorerna har svarat 
utifrån sin egen situation men kan ändå ge indikationer på vad som skulle kunna 
hjälpa revisionsbyrån att utveckla och tillämpa bättre strategier för att på det sätt 
öka sannolikheten att säkerställa arbetskraftsförsörjningen. De, av revisorerna, 
högst rankade inlåsningsverktygen var frihet och flexibilitet, möjligheten för 
individen att själv påverka sin befordringstakt (senioritetsprincipen), byråns goda 
utbildning och byråns status. Byråerna uppgav att de viktigaste 
inlåsningsverktygen som tillämpades var frihet och flexibilitet, eventuellt 
kommande partnerskap, nuvarande partnerskap och befordringsmöjligheter. Detta 
visar vilka inlåsningsverktyg revisionsbyråerna skulle kunna tillämpa för att på ett 
effektivare sätt ”låsa in” revisorn. 
 
Undersökningen har också gett resultatet att revisorernas attityder till 
inlåsningsverktygen kan variera beroende på ålder, kön och på vilken nivå 
revisorn befinner sig. Om det skiljer mellan olika ålder, män och kvinnor och 
nivåer skulle revisionsbyrån kunna använda sig av olika strategier och inte samma 
för alla de revisorer som byrån önskar behålla. Problemet för byrån kan dock vara 
att individernas skilda förutsättningar kan göra det svårt att anpassa verktyg som 
passar in på mängden revisorer. Det mest effektiva skulle kanske vara att 
verktygen vore mer individualiserade för att det skulle leda till en optimal 
effektivitet i inlåsningen. Men mycket handlar om kostnader precis som mycket 
annat. Det skulle innebära en kostnad för byrån att utröna vad som skulle vara 
effektivt för varje enskild individ. 
 
Resultatet är viktigt att lyfta fram då det kan tänkas att detta är något som byrån 
kanske inte tillräckligt tar hänsyn till eller inte är medvetna om vad det är som 
påverkar att den värdefulla revisorn stannar på byrån. Det skulle också kunna vara 
så att man bara schablonmässigt använder sig av verktyg bara för att man alltid 
har gjort så eller för att ”alla andra gör på samma sätt”. 
 
Ett problem för en byrå skulle kunna vara att göra det trovärdigt med incitament 
som man inte kan ”ta på” som t ex erkännande. Det är inte säkert att någon som 
inte har upplevt det vet att det förekommer. Det skulle även kunna resoneras att 
det är viktigt att inte onormalt överdriva incitamenten och då främst de finansiella 
då det kan finnas en risk att revisorns noggrannhet påverkas. Det kan möjligen 
vara så att en rörlig lön som varierar beroende på antalet klienter som revisorn 
ansvarar för kan göra att denne/denna blir mindre grundlig i sitt arbete p g a en för 
hög arbetsbelastning. 
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Uppsatsens resultat är slutligen också viktigt att lyfta fram för att revisorerna är en 
av de viktigaste tillgångarna för en revisionsbyrå där produkten som byrån säljer  
bl a är konsulting och revision och där klienterna är en faktor som är nödvändig 
att säkerställa för att i sin tur kunna säkerställa byråns överlevnad. Då det finns en 
faktor som är så viktig för ett företag som även är beroende av medarbetarna, 
eftersom det är de som skapar en relation till klienten, leder detta resonemang till 
att inlåsningsverktygens effektivitet kan tänkas vara viktiga för värna om byråns 
framtida utsikter.  
 
7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Nedan ges två förslag till fortsatta studier som vi tror skulle kunna ge ny och 
intressant kunskap om hur förhållandena är i en revisionsbyrå. 
  
7.2.1. Förslag 1 
 
Vi har i denna uppsats undersökt varför och vilka faktorer som revisionsbyråer 
använder för att behålla sin värdefulla personal, d v s inneslutning. Man skulle 
kunna vända på resonemanget och undersöka vad revisionsbyråer gör ifall de av 
olika anledningar skulle behöva avlägsna eventuella icke önskvärda individer,  
d v s uteslutning. Eftersom vi har konstaterat att inneslutning för vissa byråer 
ansetts vara ett känsligt ämne kan tänkas att uteslutning skulle kunna vara ett ännu 
känsligare ämne, vilket ger en utmaning för den som ger sig i kast med detta 
ämne. 
 
7.2.2. Förslag 2 
 
Uppsatsen har testat vilka inlåsningsverktyg som är effektiva på revisionsbyråns 
alla revisorer. Man skulle kunna tänka sig att inlåsningsverktygens effektivitet 
skiljer sig på olika nivåer och att revisionsbyråerna hellre lägger ner energi på 
revisorer på högre nivåer och kanske mindre på de som befinner sig på 
assistentnivå. Detta har vi sett vissa tendenser till i detta arbete men p g a tidsbrist 
och inte för det ändamålet utformad enkät, inte har haft utrymme att undersöka 
mer grundligt. 
 
7.3 Kapitelsammanfattning 
 
Vårt teoretiska bidrag som undersökningen resulterat i är att revisionsbyråer 
tillämpar en företagsintern arbetsmarknad som en respons på arbetskraftsbrist och 
behovet av att behålla klienter. Vidare har verktyg som frånvaro av 
senioritetsprincipen, frihet och flexibilitet, nuvarande partnerskap, byråns status, 
byråns goda utbildning, befordringsmöjligheter och rörlig lön visat på effektivitet 
samt att inlåsningsverktygens effekt kan variera beroende på revisorns ålder, kön 
och nivå. Detta innebär att huvudhypotesen inte kan förkastas. Resultatet kan vara 
viktigt att lyfta fram då det kan tänkas att detta är något som byrån kanske inte 
tillräckligt tar hänsyn till eller kanske inte är medvetna om vad det är som gör att 
personalen stannar på byrån. Två enkäter användes för att koppla samman två 
grupper av respondenter för att kunna mäta om det fanns någon effektivitet i de 
olika inlåsningsverktygen. Antalet revisionsbyråer som ligger till grund för 
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uppsatsens undersökning är så få att möjligheterna att generalisera påverkas. 
Förslag till fortsatt forskning kan vara att undersöka vad revisionsbyråerna gör 
ifall de skulle vilja avlägsna icke önskvärd personal.  
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