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Revisionsbranschen är en bransch med hög personalomsättning. Den höga 

personalomsättningen ses som ett generellt problem eftersom ett minskat antal 

revisorer påverkar bland annat revisionskvaliteten och de revisionspliktiga 

aktiebolagen. Syftet med den här studien var att undersöka varför personal som 

arbetar inom Big Four väljer att sluta samt att öka förståelsen för vad som bidrar till 

den höga personalomsättningen inom revisionsbranschen. Utifrån tidigare 

forskning har framför allt fyra forskningsgap identifierats som den här studien 

avsåg att fylla. Fem semistrukturerade intervjuer genomfördes för att kunna uppnå 

syftet med den här studien. Respondenterna delades in i två olika perspektiv, vilka 
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i deras beslut att lämna. Den tredje slutsatsen var att viljan att testa något nytt var 

en bidragande faktor till beslutet att lämna enligt båda perspektiven. Den fjärde 

slutsatsen var att de två olika perspektiven skiljde sig gällande familjesituationen 

och att arbeta på kvällen. Slutligen har den här studien bidragit med att öka 

förståelsen för vad som bidrar till att personal som arbetar inom Big Four väljer att 

sluta och vad som bidrar till hög personalomsättning inom revisionsbranschen.  
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The auditing industry is an industry that has a high employee turnover. The high 

employee turnover is seen as a general problem because a reduced number of 

auditors affects for instance the quality of auditing and the limited liability 

companies. The purpose of this study was to investigate why employees working 

within the Big Four choose to quit and to increase understanding of what contributes 

to high employee turnover in the auditing industry. Based on previous research, 

four research gaps have been identified that this study intended to fill. Five semi-

structured interviews were conducted to achieve the purpose of this study. The 
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1.Inledning 

Revisionsbranschen är en bransch som i regel har en hög personalomsättning 

(Carrington, 2014). Gertsson et al. (2017) menade att hög personalomsättning inom 

revisionsbranschen ses som ett generellt problem eftersom om för många 

revisorsassistenter väljer att lämna yrket kan det resultera i minskad expertis i 

revisionsteamen och vara ett potentiellt hot mot revisionskvaliteten. Chi et al. 

(2013) menade att hög personalomsättning kan ha en negativ inverkan på 

revisionskvaliteten. Minskad revisionskvalitet påverkar i sin tur samtliga aktörer i 

samhället eftersom beslut tas utifrån revisorers bedömningar.  

 

Antalet auktoriserade revisorer har minskat genom åren. Enligt Revisorsinspektion 

(2022a), som är en tillsynsmyndighet för godkända och auktoriserade revisorer 

(Revisorsinspektionen, 2022b), fanns det i mars år 2022, 2 741 auktoriserade 

revisorer. I mars för fem år sedan fanns det 2 830 auktoriserade revisorer 

(Revisorsinspektionen, 2022a). Den blåa linjen i figur 1 visar förändringen av 

antalet kvalificerade revisorer vid årets slut. Revisorsinspektionen har identifierat 

en nedgång i yrket som auktoriserad revisor eftersom antalet auktoriserade revisorer 

har minskat, och Revisorsinspektionen tror på en fortsatt nedgång. Hög 

personalomsättning ses därför som ett generellt problem eftersom antalet 

auktoriserade revisorer minskar trots att Revisorsinspektionen år 2018 ändrade 

utbildningskraven för att göra yrket mer attraktivt samt för att säkerställa ett 

tillräckligt antal kvalificerade revisorer i framtiden (Revisorsinspektionen, 2018). 

Utbildningskraven ändrades från åtta års utbildning, där minst tre år skulle vara 

högskolestudier och minst tre år praktisk utbildning, till att ha en kandidatexamen 

på tre år samt minst tre år praktisk utbildning (Carrington, 2014). Den höga 

personalomsättningen inom revisionsbranschen bidrar till att färre personer väljer 

att bli auktoriserade revisorer eftersom majoriteten väljer att lämna efter de första 

två till tre åren. Detta leder i sin tur till att färre personer kan utföra revision, vilket 



 

2 

 

bidrar till att arbetsbelastningen ökar för de revisorer som arbetar kvar (Broberg, 

2021).  

 

Enligt 9 kap. 1 § Aktiebolagslagen är ett aktiebolag skyldigt att ha minst en revisor 

om inget annat följer av paragrafen (SFS 2021:543). I Statistiska Centralbyråns 

allmänna företagsregister finns Sveriges alla företag, myndigheter, organisationer 

och alla deras arbetsställen registrerade. Enligt företagsregistret är 1 674 052 

företag registrerade varav 37 procent är aktiebolag (SCB, 2022). Detta tyder på att 

det finns 619 399 aktiebolag som har krav på sig att ha en revisor, om inga undantag 

finns. Det kan därmed uppkomma problem om det inte finns ett tillräckligt antal 

revisorer för att fylla aktiebolagens behov. Figur 1 visar antalet revisorer jämfört 

med antalet aktiebolag över en 10-årsperiod. Figuren visar att antalet revisorer 

minskar medan antalet aktiebolag ökar. Det kan i sin tur leda till att de revisorer 

som finns känner sig stressade av den höga arbetsbelastningen, vilket kan bidra till 

att de väljer att sluta.  

 

Figur 1 

Antalet revisorer jämfört med antalet aktiebolag över en 10-årsperiod. 

 

Kommentar: Baserad på Revisorsinspektionen (2021, s.6) och Xing (2022).  
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Personalomsättning kan generellt bero på flera olika faktorer. Enligt tidningen Chef 

(2018), som är Nordens största ledarskapstidning, är de fem vanligaste orsakerna 

till att en person väljer att sluta på sitt arbete för låg lön, avsaknad av intresse för 

arbetet, saknade utvecklingsmöjligheter, dåligt ledarskap samt saknad av 

erkännande eller belöning. Personalomsättningen på revisionsbyråer är som 

tidigare nämnts alltså i regel hög (Carrington, 2014). De fyra största 

revisionsbyråerna i världen betecknas Big Four, vilka består av EY, KMPG, PwC 

samt Deloitte (Carrington, 2014). Enligt Revisorsinspektionen (2022c) hade Big 

Four år 2020 tillsammans 91% av revisionsuppdragen i företag av allmänt intresse 

i Sverige. Enligt Callius (2019) har företagen inom Big Four en personalomsättning 

på 15,8–20%. Normalt ligger personalomsättningen mellan 4–8% för företag inom 

andra branscher. Revisionsbranschen har därför en hög uttalad personalomsättning 

som oftast förklaras av att de större revisionsbyråerna använder sig av ett up-or-out-

system (Carrington, 2014).  

 

1.1 Problematisering 

Knechel et al. (2021) hävdar att det generellt finns lite forskning om att revisorer 

lämnar yrket. Ett antal tidigare studier har ändå identifierats och framför allt finns 

det fyra brister med den aktuella forskningen. Tidigare forskning har bland annat 

använt sig av expectancy theory och social exchange theory i deras studie om ämnet 

(Gertsson et al., 2017; Nouri & Parker, 2020; Herda, 2012; Chan et al., 2008). Dessa 

teorier identifierades alltså i ett antal vetenskapliga artiklar och användes även i den 

här studien. 

 

Den första bristen är att tidigare forskning har genomförts i olika delar av världen. 

Chi et al. (2013) baserade sin studie på personal som har varit anställda på en 

redovisningsbyrå i Taiwan. Chan et al. (2008) baserade sin studie på revisorer som 

skulle göra revisorsprovet i Australien med hjälp av social exchange theory. Herda 
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(2012) undersökte praktiserande revisorer på revisionsbyråer i USA med hjälp av 

social exchange theory medan Chong och Monroe (2015) undersökte junior-

revisorer som arbetade på revisionsbyråer i Australien. Ett gap har identifierats 

genom neglect-spotting. Neglect-spotting innebär att det finns en vit fläck inom 

forskningen, alltså ett område som det finns lite forskning på (Sandberg & 

Alvesson, 2011). Det finns ett behov av mer forskning inom detta ämne i fler delar 

av världen och alltså även i Sverige för att kunna fånga fler aspekter.  

 

Den andra bristen är att det finns lite forskning som studerar varför personal inom 

endast Big Four väljer att lämna revisionsbranschen. Gertsson et al. (2018) 

undersökte varför revisorsassistenter lämnar revisorsyrket. Studien undersökte 

revisionsbyråer över lag, alltså både mindre revisionsbyråer och revisionsbyråer 

inom Big Four med hjälp av expectancy theory. Även Chan et al. (2008) undersökte 

både mindre revisionsbyråer samt revisionsbyråer inom Big Four. Studien gick ut 

på att undersöka effekterna av medarbetarstöd kopplat till avsikten att sluta bland 

junior-revisorer med hjälp av social exchange theory. Chong och Monroe (2013) 

undersökte konsekvenserna av jobbutbrändhet på omsättningsintentioner bland 

junior-revisorer. De fokuserade på både små och stora revisionsbyråer. Utifrån 

dessa artiklar kan ett gap identifieras genom neglect-spotting. Tidigare forskning 

har inte fokuserat på endast Big Four, vilket den här studien därför gjorde.  

 

Den tredje bristen är att tidigare forskning, som har undersökt varför personal som 

arbetar inom revisionsbranschen väljer att sluta, har studerat nuvarande eller 

tidigare anställda revisorer. Gertsson et al. (2017) baserade sin studie, med hjälp av 

expectancy theory, på revisorsassistenter som både arbetade och som hade slutat på 

revisionsbyråer. Knechel et al. (2021) undersökte i sin tur revisorer som arbetade 

på en revisionsbyrå. Chi et al. (2013) baserade sin studie på personal som har varit 

anställda på en redovisningsbyrå. Chong och Monroe (2015) undersökte junior-

revisorer som arbetade på revisionsbyråer medan Chan et al. (2008) baserade sin 

studie, med hjälp av social exchange theory, på revisorer som skulle göra 
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revisorsprovet. Herda (2012) valde att undersöka praktiserande revisorer på 

revisionsbyråer med hjälp av social exchange theory. Utifrån den tidigare 

forskningen har ett gap identifierats genom neglect-spotting (Sandberg & Alvesson, 

2011). Ingen tidigare forskning har kombinerat personal på HR-avdelningars 

perspektiv med tidigare anställdas perspektiv. Den här studien fokuserade därför på 

flera olika perspektiv till varför personal som arbetar inom revisionsbranschen 

väljer att sluta, genom att prata med personal på HR-avdelning, tidigare 

redovisningskonsulter samt tidigare revisorer. Genom att studera flera olika 

karriärbanor inom revisionsbyrån kunde ett bredare perspektiv fås på faktorerna 

som bidrar till varför personal väljer att sluta. Ingen tidigare forskning har heller 

fokuserat på hur HR-avdelningar upplever hög personalomsättning inom 

revisionsbranschen. HR-avdelningar har exit-samtal med de anställda som väljer att 

lämna och får därför en stor inblick i faktorerna bakom deras beslut. Enligt Ledarna 

(2022), som är Sveriges chefsorganisation, är det till stort värde att ha exit-samtal 

med de anställda när de väljer att sluta. De menade att det är viktigt att ta vara på 

de anställdas erfarenheter och synpunkter för att bland annat kunna utveckla 

verksamheten.  

 

Den fjärde bristen är att mycket av tidigare forskning har använt en kvantitativ 

metod för att studera varför personal som arbetar inom revisionsbranschen väljer 

att sluta. Knechel et al. (2021) använde sig av en kvantitativ metod när de 

undersökte varför revisorer lämnar revisorsyrket. En kvantitativ metod användes 

även av Chong och Monroe (2015) i deras studie kring konsekvenserna av 

jobbutbrändhet på omsättningsintentioner bland junior-revisorer. Broberg et al. 

(2020) undersökte det psykiska välbefinnandet hos revisionsbyråanställda med 

koppling till personalomsättning med hjälp av en kvantitativ metod. Även Gertsson 

et al. (2017) använde sig av en kvantitativ metod. Metoden användes för att 

undersöka varför revisorsassistenter lämnar revisorsyrket. Utifrån tidigare 

forskning har ett gap identifierats genom neglect-spotting (Sandberg & Alvesson, 

2011). Det finns ett behov av att framtida studier använder en kvalitativ metod för 

att undersöka varför personal som arbetar inom revisionsbranschen väljer att sluta. 
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Genom att ha använt en kvalitativ metod i den här studien, med inslag av abduktion, 

kunde andra aspekter fångas som en kvantitativ metod hade missat. En kvantitativ 

metod förknippas ofta med deduktion. En kvalitativ metod med inslag av abduktion 

kunde öka förståelsen och fånga upp nya saker gällande varför personal som arbetar 

inom Big Four väljer att sluta och valdes därför i den här studien.  

 

Sammanfattningsvis har fyra gap identifierats. Det första gapet är att tidigare 

forskning har genomförts i olika delar av världen och alltså inte i Sverige. Det andra 

gapet är att tidigare forskning inte har fokuserat på endast Big Four, utan på 

samtliga revisionsbyråer. Det tredje gapet är att tidigare forskning endast har 

fokuserat på revisorer och inte på fler perspektiv inom revisionsbranschen. Det 

fjärde gapet är att tidigare forskning har använt sig av en kvantitativ metod och inte 

av en kvalitativ metod. Den här studien försökte därför fylla dessa gap.  

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att undersöka varför personal som arbetar inom Big Four 

väljer att sluta. Studien kan därmed öka förståelsen för vad som bidrar till hög 

personalomsättning inom revisionsbranschen.  

 

1.3 Disposition 

Kapitel 1 – Inledning 

I det första kapitlet ges en bakgrund samt en problematisering till ämnet. Syftet 

med studien och problemformuleringen presenteras även i det här kapitlet.  

Kapitel 2 – Teoretisk referensram 

I det andra kapitlet redovisas två teorier samt tidigare forskning som sedan 

kommer vara till stöd för att analysera det empiriska materialet.   
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Kapitel 3 – Metod 

I det tredje kapitlet presenteras studiens vetenskapliga och empiriska metod. 

Studiens val av tillvägagångssätt motiveras och studiens genomförande beskrivs.  

Kapitel 4 – Empiri 

I det fjärde kapitlet presenteras det empiriska materialet från intervjuerna som 

genomfördes.  

Kapitel 5 – Resultat och analys 

I det femte kapitlet presenteras en analys av det empiriska materialet och den 

tidigare forskningen där dels respondenternas svar jämförs med varandra, dels 

respondenternas svar jämförs med tidigare forskning.  

Kapitel 6 – Slutsats 

I det sjätte kapitlet presenteras en sammanfattning av studien samt studiens 

slutsatser. Studiens bidrag motiveras och förslag på framtida forskning ges. 
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2.Teoretisk referensram 

I följande kapitel kommer två teorier samt tidigare forskning att redovisas. 

Teorierna som är centrala för den här studien är expectancy theory och social 

exchange theory. Den höga personalomsättningen inom revisionsbranschen 

kommer att förklaras med hjälp av dessa teorier samt med resultat från tidigare 

forskning.  

2.1 Expectancy theory  

Expectancy theory beskriver hur individer uppnår mål genom att motiveras i deras 

arbete. Teorin utvecklades av forskare inom management för att beskriva en 

individs arbetsmotivation (Vroom, 1964). Expectancy theory har sedan utvecklats 

av bland annat redovisningsforskare för att undersöka vilka faktorer som ligger 

bakom att en individ väljer att lämna revisionsbranschen. Teorin har alltså använts 

av tidigare forskare för att förklara den höga personalomsättningen inom 

revisionsbranschen. Generellt väljer individer att stanna på arbetsplatsen om de tror 

att deras nuvarande arbete ger dem mer värde än vad ett alternativt arbete skulle 

kunna ge (Nouri & Parker, 2020). Gertsson et al. (2017) skrev i sin studie att en 

individ som uppfattar en skillnad mellan personliga värderingar och 

organisationens värderingar är mer benägna att lämna sin arbetsplats. Individen 

attraheras nämligen av arbetsplatser och organisationer som delar samma 

värderingar som en själv samt att individen känner att ens personlighet passar in. 

Enligt expectancy theory ökar individens sannolikhet att lämna arbetsplatsen när 

ens förväntningar inte uppfylls.  

 

Expectation gap beskriver att det finns ett gap mellan förväntningar från 

intressenter på vad en revisor ska göra och på vad revisorn faktiskt gör. Revisorer 

ser ibland detta som ett utbildningsproblem. De menade att revisionsbranschen har 

varit otydlig med att förklara vad en revisor faktiskt gör och att det behöver 

förklaras för allmänheten. Intressenterna menade däremot att revisionsbranschen 

borde anpassa bestyrkandetjänsterna för att uppfylla deras förväntningar 
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(Carrington, 2014). Gertsson et al. (2017) skrev i sin studie att expectation gap har 

skapats hos de anställda på grund av felaktiga eller orealistiska förväntningar när 

de började arbeta inom revisionsbranschen. Studenter som börjar på arbetsplatsen 

har förväntningar utifrån sin utbildning. Dessa förväntningar kan vara orealistiska 

och felaktiga gentemot verkligheten. Utifrån detta menade författarna att 

expectation gap är en orsak till beslutet att lämna revisionsbranschen.  

 

2.1.1 Expectancy theory kopplat till hög personalomsättning 

Hög personalomsättning inom revisionsbranschen kan förklaras med expectancy 

theory. Gertsson et al. (2017) baserade sin studie, som handlade om varför 

revisorsassistenter väljer att lämna yrket, på expectancy theory. Författarna kom 

fram till att revisorsassistenters uppfattningar om revisorsyrket har skapats av den 

offentliga bilden. Om dessa uppfattningar och förväntningar inte överensstämmer 

med verkligheten leder det till större sannolikhet att revisorsassistenter lämnar 

yrket. Författarna kom även fram till att revisorsyrket förknippas med expertis, 

sociala fördelar, känsla av mening, status och prestige. Dessa värderingar kan 

komma i konflikt med ens egna värderingar när revisorsassistenter har blivit en del 

av professionen. Författarna menade att det finns ett expectation gap som påverkar 

revisorsassistenters beslut att lämna yrket och även revisionsbranschen.  

 

Andra författare har också förklarat den höga personalomsättningen inom 

revisionsbranschen med expectancy theory. Nouri och Parker (2020) baserade 

bland annat sin studie, som handlade om personalomsättningen på revisionsbyråer, 

på expectancy theory. Författarna kom fram till att revisorsyrket är förknippat med 

vissa typer av förväntningar såsom exempelvis hög lön och arbetstillfredsställelse. 

Om dessa förväntningar inte uppfylls kommer individen att söka sig vidare till 

andra arbetsplatser. Ett expectation gap existerar mellan verkligheten och de 

anställdas förväntningar på revisorsyrket. Detta kan vara en av faktorerna till den 

höga personalomsättningen inom revisionsbranschen.   
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2.2 Social exchange theory 

Social exchange theory beskriver sambandet mellan en organisation och en anställd. 

Enligt teorin kommer de anställda att visa engagemang tillbaka mot organisationen 

om organisationen behandlar sina anställda på ett respektfullt sätt. Organisationen 

kan behandla sina anställda på ett respektfullt sätt genom att hela tiden erbjuda stöd 

för dem på arbetsplatsen. Enligt teorin blir den anställde motiverad till att vara mer 

engagerad i sitt arbete genom att det finns en bra relation med den överordnade. 

Den anställde kommer även att ta mer ansvar vid en bra relation med sin 

överordnade. Om den anställde känner ett starkt stöd från ledningen kommer det 

bidra till att den anställde känner sig mer delaktig i organisationen. Enligt teorin 

kan relationer på arbetsplatsen förbättras genom mentorskap. I det här fallet hjälper 

en senior, som är skicklig och erfaren, en junior, som är mer oerfaren. Detta bidrar 

till att junioren känner ett stöd och en trygghet som kan leda till att den kan bli mer 

engagerad i organisationen. Mentorskap och stöd från ledningen kan även bidra till 

karriärutvecklingen för den anställde (Chan et al., 2008).  

 

Social exchange theory kan förklaras som ett kontrakt mellan organisationen och 

de anställda. Kontraktet kännetecknas av engagemang, ömsesidighet och förtroende 

mellan parterna. Goda relationer byggs upp inom organisationen genom att parterna 

agerar utifrån kontraktet. Relationerna motiverar de anställda till att agera för att 

skapa gynnsamma resultat för organisationen. De anställda skapar gynnsamma 

resultat eftersom de känner en skyldighet att stödja organisationen. Engagemang i 

en organisation uttrycks som en känslomässig anknytning och tillhörighet. En 

anställd visar mer engagemang desto mer tillhörighet den känner till organisationen. 

Rättvisa rutiner och engagemang inom organisationen leder till mindre utbrändhet 

och omsättningsintentioner (Herda, 2012).  

 



 

11 

 

2.2.1 Social exchange theory kopplat till hög personalomsättning 

Hög personalomsättning inom revisionsbranschen kan förklaras med social 

exchange theory. Herda (2012) baserade sin studie, som handlade om förhållandet 

mellan revisorer och deras företag, på social exchange theory. Författaren kom fram 

till att rättvis behandling inom organisationen har stor påverkan på de anställdas 

engagemang. Revisorer har rutiner inom organisationer och bildar sig en 

uppfattning om hur rättvist de behandlas utifrån dessa rutiner. De bildar sig även en 

uppfattning om hur rättvist de behandlas utifrån hur mycket organisationen lyssnar 

på dem och deras förslag eller tankar. En organisation som lyssnar på sina anställda 

uppfattas som mer rättvisa. Författaren kom fram till att högre upplevd rättvisa och 

visat engagemang leder till mindre utbrändhet och lägre omsättningsintentioner 

bland revisorer. Den höga personalomsättningen kan alltså förklaras med social 

exchange theory. Upplevd rättvisa och ett visat engagemang från de anställda leder 

till att sannolikheten för att lämna revisionsbranschen minskar. 

 

Andra författare har också förklarat den höga personalomsättningen inom 

revisionsbranschen med social exchange theory. Chan et al. (2008) kom i sin studie 

fram till att junior-revisorers relationer till mentorer hämmas när de byter 

revisionsteam inför olika uppdrag. Bytena leder till att de känner mindre stöd och 

trygghet, vilket i sin tur leder till att de visar mindre engagemang för organisationen. 

När de anställda inte känner en tillhörighet ökar intentionerna att lämna 

revisionsbranschen. Författarna kom fram till att ju mer engagerade revisorerna är 

i sina organisationer, desto mindre sannolikt är det att de tänker sluta.  

 

2.3 Faktorer bakom beslutet att lämna branschen 

Tidigare forskning har visat att det framför allt finns fyra övergripande faktorer som 

kan förklara vad som bidrar till beslutet att lämna revisionsbranschen. För det första 

kan den höga personalomsättningen förklaras av att de större revisionsbyråerna 

använder sig av ett up-or-out-system (Carrington, 2014). Carrington (2014) menade 
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att systemet går ut på att en person förväntas byta arbete ifall den inte blir befordrad 

eller gör karriär inom byrån. Genom detta system lockar de större revisionsbyråerna 

de mest lovande studenterna samt behåller de mest erfarna revisorerna. Systemet 

påverkar hela revisionsbyrån, alltså bland annat både revisorer och 

redovisningskonsulter som arbetar på revisionsbyrån. Up-or-out-systemet bidrar till 

ett visst klimat på företaget eftersom de anställda förväntas att antingen göra karriär 

inom företaget eller byta arbete. 

 

För det andra har tidigare forskning kommit fram till att de anställdas uppfattningar 

om yrket är en faktor som påverkar beslutet att lämna revisionsbranschen. Gertsson 

et al. (2017) kom fram till att uppfattningarna om yrket var en faktor som påverkade 

revisorsassistenters val till att lämna yrket. Författarna menade att om 

uppfattningarna inte stämde överens med verkligheten var sannolikheten större att 

revisorassistenterna valde att lämna yrket och därmed revisionsbranschen.  

 

För det tredje har tidigare forskning kommit fram till att upplevelsen av yrket 

påverkar beslutet att lämna revisionsbranschen. Gertsson et al. (2017) kom fram till 

att balansen mellan arbete och privatliv påverkade revisorsassistenters beslut att 

lämna yrket. Knechel et al. (2021) kom i sin tur fram till att revisorer som genererar 

mer intäkter, genomför revisioner av högre kvalitet, arbetar i ett större företag, 

arbetar i ett företag som genomgår en fusion, eller är chef eller partner är mindre 

benägna att lämna yrket. Broberg et al. (2020) kom fram till att revisorer som 

arbetade mer övertid samt hade lägre lön var mer benägna att byta arbetsgivare. 

Nouri och Parker (2020) kom fram till att många faktorer påverkar 

personalomsättningen. Exempel på dessa faktorer var variabler på företagsnivå 

såsom typ av arbete, psykologiska anknytningsvariabler såsom 

arbetstillfredsställelse, rollvariabler såsom oklara roller, mentorskapsvariabler 

såsom stöd, och organisatorisk rättvisa-variabler såsom distributiv rättvisa. Chi et 

al. (2013) kom i sin tur fram till att revisorer med lägre lön är mer benägna att lämna 

yrket. Herda (2012) kom i sin studie fram till att starkare relationer mellan revisorer 



 

13 

 

och deras företag kan minska utbrändhet och därmed minska 

omsättningsintentionen. Författaren kom även fram till att rättvisa rutiner inom 

revisionsbyråer leder till mindre sannolikhet till utbrändhet och mindre sannolikhet 

till att de anställda väljer att sluta. Chan et al. (2008) kom i sin studie fram till att 

stöd under anställningens första år kan bidra till att engagemanget för 

revisionsbyrån förstärks. Författarna menade att engagemanget från de anställda 

leder till att avsikten att lämna yrket minskar. Chong och Monroe (2015) kom i sin 

tur fram till att missnöjda och oengagerade anställda är mer benägna att lämna 

revisorsyrket. Författarna kom även fram till att rolltvetydighet, rollkonflikt och 

jobbrelaterad spänning leder till jobbutbrändhet, som i sin tur ökar sannolikheten 

till att de anställda väljer att sluta. 

 

För det fjärde har tidigare forskning kommit fram till att de anställdas bakgrund 

påverkar deras beslut att lämna revisionsbranschen. Knechel et al. (2021) kom fram 

till att revisorer som är kvinnor, yngre, utexaminerade från ett toppuniversitet, samt 

har en examen är mer benägna att lämna revisorsyrket. Broberg et al. (2020) kom 

fram till att revisorer som var yngre var mer benägna att byta arbetsgivare. Nouri 

och Parker (2020) kom fram till att demografiska variabler såsom kön påverkar 

personalomsättningen. Chi et al. (2013) kom i sin tur fram till att kvinnliga revisorer 

är mer benägna att lämna yrket. Författarna kom även fram till att revisorer som 

inte har en akademisk bakgrund inom redovisning är mer benägna att lämna yrket. 

Tidigare studier visar alltså att det finns ett antal olika faktorer som påverkar de 

anställdas beslut att lämna revisionsbranschen.  

 

Sammanfattningsvis har fyra övergripande faktorer identifierats som bidragande till 

den höga personalomsättningen inom revisionsbranschen. Up-or-out-systemet kan 

inte kopplas ihop med de två teorierna. De anställdas uppfattningar kan däremot 

kopplas ihop med expectancy theory samt expectation gap. De anställdas 

upplevelse av arbetet kan kopplas ihop med social exchange theory gällande stöd, 
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relationer och mentorskap. Slutligen kan de anställdas bakgrund inte kopplas ihop 

med varken expectancy theory eller social exchange theory. 
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3.Metod 

I följande kapitel presenteras studiens vetenskapliga och empiriska metod. I 

kapitlets första delar diskuteras och motiveras studiens val av tillvägagångssätt 

gällande forskningsparadigm, forskningsstrategi, forskningsansats samt 

forskningsmetod. Därefter presenteras studiens litteratursökning, urval, 

datainsamling samt analys av data. Under kapitlets gång motiveras studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet, och en kort presentation av studiens 

operationalisering ges.  

3.1 Vetenskaplig metod 

I den här studien har ett antal val gjorts gällande metoden för att uppnå syftet. Dessa 

metodval påverkas av olika omständigheter. Omständigheterna kan delas in i inre 

och yttre omständigheter, och de påverkar metodvalet på olika sätt. De inre 

omständigheterna innefattar fenomenet som studeras, de forskningsfrågor som 

ställs, författarnas teoretiska intressen och metodologiska preferenser. Författarnas 

teoretiska intressen och metodologiska preferenser påverkar metodvalet eftersom 

författarna ofta har kunskap om vissa teorier samt erfarenhet av viss typ av 

forskningsmetod. De yttre omständigheterna innefattar tid och ekonomiska resurser 

(Lind, 2014).  

 

Utifrån syftet med den här studien, vilket var att undersöka varför personal som 

arbetar inom Big Four väljer att sluta, har vetenskapliga metoder utformats. Det 

finns inget tillvägagångssätt att följa vid undersökningar, utan alla undersökningar 

har unika metoder (Nehls, 2021). Författarna behöver välja metod utifrån 

användbarhet. De behöver hela tiden fråga sig själva vilken metod som är bäst 

lämpad för studien. Den vetenskapliga metoden hjälper författarna att få en 

noggrann mätning av saker, en tydligare bild av saker samt fakta och belägg 

beträffande innehållet (Denscombe, 2018). I de följande avsnitten kommer valet av 

vetenskaplig metod motiveras för den här studien.  
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3.1.1 Forskningsparadigm 

Vid valet av kvalitativ eller kvantitativ metod kan författarna inspireras av olika 

forskningsparadigm. Det finns två olika forskningsparadigm, vilka är positivism 

och interpretivism. Den positivistiska forskningsparadigmen kan förknippas med 

kvantitativ forskning medan den interpretivistiska forskningsparadigmen kan 

förknippas med kvalitativ forskning. Forskningsparadigmen ger en modell för det 

bästa tillvägagångssättet för valet av forskningsmetod (Denscombe, 2018).  

 

Den interpretivistiska forskningsparadigmen kallas även för tolkningsperspektivet 

(Bryman & Bell, 2017). Syftet med den interpretivistiska forskningsparadigmen är 

att utveckla kunskap och insikt om människors övertygelser samt egna erfarenheter. 

Syftet uppfylls genom att använda kvalitativa data, såsom bilder och texter. Till 

skillnad från den positivistiska forskningsparadigmen är författarna i den 

interpretivistiska forskningsparadigmen skeptiska till objektiviteten eftersom 

författarna är medlemmar i den sociala världen de forskar i (Denscombe, 2018). 

Interpretivismen har sin grund i tolkning av kvalitativa metoder (Nehls, 2021).  

 

Vid vetenskaplig forskning är ontologi och epistemologi två centrala begrepp. 

Kortfattat svarar ontologi på frågan om vad verkligheten är, medan epistemologi 

handlar om vad kunskap är och hur den utvecklas (Nehls, 2021). Epistemologi är 

ett begrepp som används för att förklara vad som är acceptabel kunskap om den 

sociala verkligheten. Ontologi kan delas upp i två kategorier, vilka är objektivism 

och konstruktivism. Det konstruktivistiska synsättet är likt den interpretivistiska 

forskningsparadigmen eftersom båda har sin grund i kvalitativa data. Det 

objektivistiska synsättet är i sin tur likt den positivistiska forskningsparadigmen 

eftersom båda har sin grund i kvantitativa data (Bryman & Bell, 2017).  

 

Ett tolkande synsätt användes för att uppnå syftet med den här studien, vilket var 

att undersöka varför personal som arbetar inom Big Four väljer att sluta. Den 
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interpretivistiska forskningsparadigmen har sin grund i tolkning av kvalitativa data, 

vilket den här studien också har eftersom intervjuer och kvalitativa 

innehållsanalyser har genomförts. Den här studien har utvecklat kunskap om 

människors erfarenheter genom ett tolkningsperspektiv.  

 

3.1.2 Forskningsstrategi  

Forskningsstrategin kan förklaras som en handlingsplan som ska användas för att 

uppnå ett specifikt mål. Författarna väljer forskningsstrategi utifrån bland annat 

forskningsetik, genomförandet, lämplighet, användbarhet samt om det är 

kvantitativ eller kvalitativ forskning (Denscombe, 2018). 

 

Kvalitativa tvärsnittsdata, även kallat surveyundersökningar och urval, användes 

som forskningsstrategi för att uppnå syftet med den här studien. Den här 

forskningsstrategin används när författarna vill mäta vissa aspekter av sociala 

fenomen eller trender. Författarna samlar i det här fallet in data för att sedan pröva 

en teori (Denscombe, 2018). I den här studien undersöktes den höga 

personalomsättningen inom revisionsbranschen och vilka faktorer som bidrar till att 

personal väljer att sluta. Data samlades in genom intervjuer och därefter jämfördes 

data med den teoretiska referensramen för att studera likheter och skillnader mellan 

empirin och den teoretiska referensramen. Vid kvalitativa tvärsnittsdata jämförs 

insamlade data från mer än ett fall (Bryman & Bell, 2017). I den här studien 

samlades data in från olika personer för att få variation och olika perspektiv på 

varför personal som arbetar inom revisionsbranschen väljer att sluta.  

 

3.1.3 Forskningsansats 

Forskningsansatsen uppfattar sambandet mellan teorin och forskningen. Sambandet 

kan beskrivas på tre olika sätt, vilka är deduktivt, induktivt samt abduktivt. Den 

deduktiva forskningsansatsen är en teoriprövande forskning. Författarna utgår i det 

fallet från teorin och de hypoteser som deduceras för att styra datainsamlingen 
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(Bryman & Bell, 2017). Den induktiva forskningsansatsen är en teorigenererande 

forskning. Författarna utgår i det fallet från det empiriska materialet för att bygga 

sina slutsatser (Bryman & Bell, 2017). Den abduktiva forskningsansatsen är en 

växling mellan empirisk och teoretisk reflektion. I det fallet arbetar författarna med 

teorin och återvänder därefter till empirin för att slutligen fundera på betydelsen av 

teorin. Vid användning av abduktiv forskningsansats är varken empirin eller teorin 

helt fastställda, utan de kommer i kontakt med varandra hela tiden och omformas 

efter hand (Alvehus, 2019). 

 

I den här studien har den abduktiva forskningsansatsen använts eftersom en ständig 

växling mellan teori, empiri och reflektion har gjorts. Ett exempel på detta är 

analyserna av intervjuerna. För det första utgick intervjufrågorna från teorierna. 

Därefter gjordes innehållsanalyser där empirin kunde kopplas till teorierna. Utifrån 

detta gjordes reflektioner på materialet, vilket ledde till nya insikter och ändringar 

i studien. Genom att ständigt växla mellan de olika delarna har nya idéer och 

perspektiv erhållits under studiens gång. Studien har sin utgångspunkt i expectancy 

theory och social exchange theory som samspelar med det empiriska materialet från 

intervjuerna. Den ständiga växlingen mellan teorin och empirin har gett en 

förståelse för varför personal som arbetar inom Big Four väljer att sluta. Utifrån 

empirin framkom det att familjesituationen och viljan att testa något nytt var 

bidragande faktorer till beslutet att lämna revisionsbranschen. Detta har inte 

framkommit i den tidigare forskningen, vilket tyder på att studien har fått ytterligare 

teoretiska perspektiv och att abduktiv forskningsansats därmed har använts.  

 

3.1.4 Forskningsmetod 

Forskningsmetoden är den teknik som används för insamling av data (Bryman & 

Bell, 2017). Dataunderlaget som kommer in genom insamlingen av data kan vara 

av olika slag. Det finns både kvantitativa och kvalitativa data (Lind, 2014). De olika 

slagen av data skiljer sig tydligt åt beroende på vilken forskningsstrategi som har 

använts (Bryman & Bell, 2017). Kvantitativa data är standardiserade, vilket gör att 
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de är lättare att jämföra. De är oftast uttryckta i numerisk form, alltså i siffror som 

analysenhet. Kvalitativa data är i sin tur oftast uttryckt i verbal form, såsom ord, 

eller i visuella bilder som analysenhet. De ger en mer flerdimensionell beskrivning 

av det som ska studeras än vad kvantitativa data ger (Lind, 2014). 

 

En kvalitativ forskningsmetod har använts för att uppnå syftet med den här studien. 

Studien syftar till att öka förståelsen för vad som bidrar till att personal som arbetar 

inom Big Four väljer att sluta. En kvalitativ forskningsmetod ger en djupgående 

och detaljerad beskrivning som inhämtas från ett begränsat antal personer 

(Denscombe, 2018). En fördel med en kvalitativ forskningsmetod är att den 

kännetecknas av nyansrika och mångfasetterade beskrivningar av det som 

författarna studerar. En nackdel med en kvalitativ forskningsmetod är att det är svårt 

för författarna att studera ett större antal eftersom det är både tidskrävande och 

resurskrävande (Lind, 2014). 

 

Den datainsamlingsmetod som har valts i den här studien är intervjuer, vilket är en 

kvalitativ forskningsmetod. Intervjuer är mest lämpliga att använda när författarna 

vill förstå människors åsikter, känslor, uppfattningar och erfarenheter på djupet 

(Denscombe, 2018). I det här fallet går studien ut på att förstå personalens beslut 

att lämna revisionsbranschen. Därför undersöker den här studien de anställdas 

tankar mer djupgående. En fördel med intervjuer är att det är flexibelt eftersom 

författarna kan ändra frågorna under intervjuns gång samt ställa följdfrågor och 

utveckla de centrala faktorerna för att få ut det bästa resultatet av intervjun. En 

nackdel med intervjuer är intervjuareffekten. Den innebär att intervjupersonen 

påverkas av författarens identitet, vilket i sin tur kan påverka kvaliteten på den data 

författaren samlar in (Denscombe, 2018).  
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3.2 Empirisk metod 

Den empiriska metoden beskriver hur data samlas in till undersökningen (Bryman 

& Bell, 2017). I de följande avsnitten beskrivs vilka metoder som har använts i den 

här studien för att undersöka varför personal som arbetar inom Big Four väljer att 

sluta. Valet av empirisk metod medför att studien är tillförlitlig och trovärdig med 

hjälp av begreppen validitet, reliabilitet och överförbarhet, vilka kommer motiveras 

löpande i de olika avsnitten (Lind, 2019).  

 

3.2.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen leder till en litteraturöversikt som placerar forskningen i en 

kontext. Litteraturöversikten behövs för att identifiera forskningens viktigaste 

tankemässiga rötter, för att forskningen ska bli mer trovärdig, för att visa behovet 

av forskningen, för att motivera tillvägagångssättet, samt för att komma fram till 

specifika forskningsfrågor. Genom litteratursökningen spåras relevanta källor upp 

till undersökningen. Litteratursökningen kan gå till på olika sätt, men det krävs 

oftast användning av nyckelord. Genom nyckelorden fångas huvudsyftet med 

undersökningen upp. Författarna kan även använda sig av nyckelkällor genom att 

studera referenser i böcker och artiklar (Denscombe, 2018).  

 

I den här studien påbörjades litteratursökningen genom att använda Högskolan 

Kristianstads elektroniska söktjänst Summon för att få en inblick i forskningsämnet 

som valts. Sökorden som användes var ”Employee turnover” samt ”Audit*”. Med 

den här sökningen hittades ett antal vetenskapliga artiklar som var användbara till 

den här studien. Artiklarna sammanfattades i en litteraturtabell. Till en början lades 

mest fokus på artikeln ”Exploring audit assistants’ decision to leave the audit 

profession” (Gertsson et al. 2017). Deras studie var lik den studie som var tänkt att 

genomföras. Artikeln var därför till stor inspiration och deras referenslista användes 

för att söka efter annan litteratur och andra vetenskapliga artiklar. Den här studien 

baserades alltså på olika litteratursökningar.  
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3.2.2 Urval 

Urval görs när författarna fokuserar på att endast undersöka en del av hela 

populationen. Genom att minska antalet undersökningspersoner sparar författarna 

både tid och pengar. Två tillvägagångssätt att göra ett urval ur populationen på, är 

att antingen få ett representativt urval eller ett explorativt urval. De olika 

tillvägagångssätten av urval kännetecknas av olika typer av forskning. Det 

representativa urvalet associeras till kvantitativa data och större undersökningar. 

Det explorativa urvalet associeras till kvalitativa data och småskalig forskning. 

Genom att använda det explorativa urvalet kan författarna upptäcka nya idéer eller 

teorier (Denscombe, 2018).  

 

När författarna gör sitt urval finns två olika tillvägagångssätt, vilka är 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval innebär att 

författarna använder ett slumpmässigt urval från populationen. Urvalet fungerar 

bäst på stora undersökningar som använder kvantitativa data. Icke-

sannolikhetsurval innebär att författarna har ett inflytande i urvalsprocessen. 

Urvalet används när författarna vill studera en viss typ av människor utifrån till 

exempel deras expertis och erfarenhet. Vid icke-sannolikhetsurval kan författarna 

handplocka urvalspersonerna, vilket kallas ett subjektivt urval (Denscombe, 2018).  

 

I den här studien har ett antal urval gjorts för att uppnå syftet, vilket var att 

undersöka varför personal som arbetar inom Big Four väljer att sluta.  

Urvalsprocessen började först och främst med att endast rikta sig åt personer som 

arbetar på HR-avdelning eller har arbetat som revisorer eller redovisningskonsulter 

inom Big Four. Valet baserades på att perspektivet, på varför personal som arbetar 

inom Big Four väljer att sluta, breddades. Därefter skickades mejl ut till de olika 

HR-avdelningarna inom Big Four för att fråga om de ville ställa upp på intervjuer. 

En rekryteringsbyrå kontaktades för att komma i kontakt med tidigare revisorer och 



 

22 

 

redovisningskonsulter. Rekryteringsbyrån kontaktade i sin tur revisorer och 

redovisningskonsulter som har arbetat inom Big Four, men som sökt sig till andra 

arbeten efter deras anställning inom Big Four. Rekryteringsbyrån ställde frågan till 

de tidigare anställda ifall de ville ställa upp på intervjuer för att bidra med åsikter 

och erfarenheter om varför personal som arbetar inom Big Four väljer att sluta. 

Därefter kontaktades de som hade sagt ja för att bestämma tid och plats för 

intervjun. Sammanfattningsvis intervjuades fem personer varav två var tidigare 

revisorer, en var både tidigare revisor och redovisningskonsult, en var tidigare 

redovisningskonsult och en var anställd på HR-avdelningen på ett företag inom Big 

Four. Efter att ha genomfört de fem intervjuerna upplevdes en mättnad eftersom 

respondenterna tog upp liknande faktorer som bidrar till beslutet att lämna 

revisionsbranschen. Fler intervjuer ansågs inte nödvändiga för att komplettera det 

redan insamlade materialet för att kunna uppnå syftet med studien. 

 

3.2.3 Datainsamling 

Intervjuer har valts som datainsamlingsmetod för att öka förståelsen för vad som 

bidrar till hög personalomsättning inom revisionsbranschen. Innan intervjuerna 

genomfördes utformades två olika intervjuguider, dels för tidigare revisorer och 

redovisningskonsulter, dels för personal på HR-avdelning inom Big Four. En 

intervjuguide kan användas som en minneslista över vilka områden och teman som 

ska täckas i en intervju (Bryman & Bell, 2017). Intervjuguiderna utformades utifrån 

den teoretiska referensramen där olika teman redan hade utformats med 

utgångspunkt i tidigare forskning. Frågorna i intervjuguiden kopplades till antingen 

artiklar, teorier eller både och (Se Bilaga 1 & 2). Detta medför att studien får en 

ökad trovärdighet eftersom frågorna har tidigare forskning som utgångspunkt. Detta 

tyder på att operationalisering har använts vid utformningen av intervjuguiderna 

eftersom detta var tillvägagångssättet (Bryman & Bell, 2017). Innan intervjuerna 

genomfördes gavs intervjuguiderna till en extern part för att tolka frågorna. På så 

sätt skapades en trovärdighet eftersom en försäkran gavs från den externa parten att 

frågorna var tydliga och kunde ge svar på studiens syfte. Validiteten styrks i den 

här studien eftersom intervjuguiden avspeglar det fenomen som studeras, vilket var 
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att undersöka vad som bidrar till att personal som arbetar inom Big Four väljer att 

sluta (Lind, 2019).  

 

Intervjuer kan ha olika strukturer och delas in i strukturerade, semistrukturerade 

eller ostrukturerade beroende på flexibiliteten i intervjun (Denscombe, 2018). I den 

här studien genomfördes sammanlagt fem semistrukturerade intervjuer. Vid 

semistrukturerade intervjuer utgår intervjuarna ifrån en färdig lista med frågor som 

ska behandlas. Intervjuarna ska dock vara inställda på att vara flexibla med sina 

frågor. Intervjuarna ska låta respondenterna tala mer utförligt för att kunna utveckla 

sina idéer och synpunkter. Vid semistrukturerade intervjuer kan författarna ändra 

frågorna under studiens gång. Intervjuerna behöver alltså inte behandla exakt 

samma frågor, utan de kan ändras utefter svaren från tidigare intervjuer. På så sätt 

kan nya perspektiv upptäckas under datainsamlingen. Intervjuerna kan även delas 

in i personliga intervjuer, gruppintervjuer och fokusgrupper (Denscombe, 2018). I 

den här studien har personliga intervjuer använts, vilket är den vanligaste typen av 

intervju. Fördelen med personliga intervjuer är att det endast är en person som 

intervjuas åt gången, vilket bidrar till att respondenten vågar uttrycka sina 

uppfattningar och synpunkter.  

 

De fem intervjuerna genomfördes på olika sätt. De fyra första intervjuerna 

utspelade sig på respondenternas nuvarande arbetsplats, medan den sista intervjun 

genomfördes via Teams. Fördelen med att ha fysiska intervjuer är att intervjuarna 

och respondenterna har direktkontakt under intervjun, vilket bidrar till 

datainsamlingens riktighet och relevans. Genom att ha fysisk kontakt blir det lättare 

att kontrollera respondentens kroppsspråk. Vid fysiska intervjuer har intervjuarna 

en större möjlighet att verifiera informationen som respondenten ger. Fördelen med 

att ha digitala intervjuer är att intervjuarna inte känner något obehag när känsliga 

frågor ska besvaras (Denscombe, 2018). Samtliga fem intervjuer spelades in och 

respondenterna var helt anonyma. Anonymiteten ledde till att respondenterna även 

valde att prata om känsliga ämnen såsom exempelvis lön, vilket påvisar att den här 
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studien blir mer tillförlitlig. De fem intervjuerna varade olika länge, vilket Tabell 1 

bland annat visar. Under intervjuerna delades olika roller upp varav en höll i 

intervjun och ställde frågor medan den andra iakttog kroppsspråket samt förde 

anteckningar. Detta bidrog till att den som intervjuade kunde lägga allt fokus på 

respondenten. Den här studiens reliabilitet styrks eftersom en tydlig förklaring av 

tillvägagångssättet har getts. På så sätt skulle utfallet bli identiskt vid en upprepning 

av undersökningen (Lind, 2019).  

 

Tabell 1  

Sammanfattning av datainsamlingen. 

Respondent A Respondent B Respondent C Respondent D Respondent E 

55 min   45 min   40 min   45 min   35 min 

2022-04-26  2022-04-27  2022-04-27  2022-04-28  2022-05-02 

Fysiskt   Fysiskt   Fysiskt   Fysiskt   Via Teams 

Revisor   Redovisnings- Revisor   Revisor &  HR 

                           konsult                                         Redovisnings- 

                                                                                konsult 

 

3.2.4 Analys av data 

Samtliga inspelningar transkriberades för att kunna analysera de fem inspelade 

intervjuerna. Genom transkriberingarna kunde de olika intervjuerna jämföras lättare 

med varandra (Denscombe, 2018). Transkriberingarna tog ungefär tre timmar att 

göra per intervju. Därefter kodades det transkriberade materialet för att kunna dra 

slutsatser. Detta gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys där först och främst 

meningsbärande enheter bröts ut från transkriberingen. Dessa kodades sedan för att 

strukturera och organisera de delar som innebar samma sak. Koderna 

kategoriserades därefter i liknande fack. Kategorierna delades slutligen in i teman 

för att se mönster och för att fånga innebörden (Denscombe, 2018). De viktigaste 

meningarna kopplades till expectancy theory, social exchange theory samt tidigare 
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forskning. Exempel på en mening som kopplades till expectancy theory var ”jag 

trodde att man skulle få högre lön efter auktorisationen, men det händer inte så 

mycket av den anledningen” eftersom det handlar om förväntningar. Exempel på 

en mening som kopplades till social exchange theory var ”det var högt i tak och det 

fanns inte någon tydlig hierarki” eftersom det handlar om relationer på 

arbetsplatsen. Exempel på en mening som kopplades till tidigare forskning var 

”man fick inte lön för det arbetet man la ner”. Denna mening kopplades till 

Brogberg et al. (2020) och Chi et al. (2013).  

 

Den kvalitativa innehållsanalysen genomfördes med hjälp av en kodningsmall (Se 

Bilaga 3). Utifrån kodningsmallen var familjesituationen, lön och viljan att testa 

något nytt de koder, kategorier och teman som framkom flest gånger och sågs därför 

som de främsta faktorerna som bidrar till beslutet att lämna revisionsbranschen. 

Den här studiens överförbarhet styrks genom att kodningen kan användas även i 

andra kontexter. Den här studiens resultat kan även generaliseras till andra liknande 

sammanhang och inte endast till den genomförda undersökningen (Lind, 2019). 
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4.Empiri 

I följande kapitel presenteras det empiriska materialet från de fem intervjuerna som 

har genomförts med tidigare revisorer, tidigare redovisningskonsulter samt 

personal på HR-avdelning. Kapitlet har delats in i olika avsnitt där respondent A-

E presenteras var för sig och deras svar utgår från de två olika intervjuguiderna. 

4.1 Respondent A 

Respondent A var trettionio år gammal och har tidigare arbetat som revisor inom 

Big Four. Respondenten har arbetat inom revisionsbranschen i sammanlagt tolv år. 

Under tiden som hon arbetade som revisor fick hon två barn. Respondenten har tagit 

en kandidatexamen samt läst till extra kurser på högskola efter examen samtidigt 

som hon arbetade. Respondenten har skrivit revisorsprovet och har därmed arbetat 

som auktoriserad revisor.  

 

Respondent A menade att det fanns flera anledningar till att hon valde att sluta. Hon 

pratade bland annat om hög arbetsbelastning, press från kunder, anonymitet samt 

små barn. Respondenten menade att det var mycket att göra, men att det hela tiden 

gick i omgångar. När respondenten blev auktoriserad revisor ökade pressen från 

kunderna samtidigt som hon ville stötta sina kollegor. Detta ledde till att 

respondenten kände att det blev för mycket och att hon behövde bryta det. 

Respondenten menade också att det var tufft att ta över kunder från en manlig 

revisor som hade arbetat i flera år och hade mycket erfarenhet. Hon var tvungen att 

stånga sig fram för att få en bra relation med kunderna trots att hon egentligen hade 

mer rätt och kunde vara mer flexibel än den förra revisorn. 

 …han har jobbat så många år och har så mycket erfarenhet och fastän jag hade mer 

 rätt och kunde vara mer flexibel så var det svårt att stånga sig. 

Respondenten ansåg att en revisor kan ha lika bra erfarenhet och kunskap trots att 

revisorn är både kvinna och yngre. Hon kände också att det var mycket runt 

omkring eftersom hon inte kunde vara anonym längre, utan hon blev igenkänd i den 

staden hon arbetade i. Respondenten menade även att små barn påverkade hennes 
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beslut att lämna. Det blev ett problem för respondenten eftersom hon kände sig 

stressad när hon åkte hem till barnen och inte hade hunnit få undan någonting. 

Respondenten trodde att många byter arbete eftersom revisionsbyråer oftast tar in 

yngre personer som kommer direkt från högskolan eller universitetet.  

 

Respondent A hade uppfattningar om yrket innan hon började arbeta. 

Uppfattningarna var att det var ett socialt yrke och att det var män som var 50+ år 

som arbetade som revisor. Uppfattningarna stämde både överens och ändrades när 

hon började arbeta inom revisionsbranschen. Respondenten tyckte fortfarande att 

det var ett socialt arbete. Hon menade dock att när hon väl började arbeta gavs en 

helt annan bild än vad hon hade förväntat sig. Respondenten påstod att hon fick 

stångas med kundernas förutfattade meningar om vad en revisor faktiskt gör.  

 

Respondent A upplevde att det var svårt att få ihop balansen mellan arbete och 

privatliv. Hon trodde att det beror på hur hon är som person. Det är en svår balans 

men det gäller att hitta sitt eget. Respondenten arbetade mycket övertid men det 

kunde skifta i omgångar. Innan respondenten fick barn arbetade hon mer övertid. 

Respondenten såg inte det som ett problem i början, utan det ändrades under tiden. 

Hon tyckte att det var okej att arbeta mycket övertid så länge det var inom ramen. 

Hon menade att hon tjänade pengar men samtidigt att pengar inte är allt. 

…jag tyckte att det bara var fine, inom ramen. Tjänade pengar. Kändes liksom som  

att det var värt mödan och kunde resa sen då väldigt mycket liksom, när det var lite 

mindre att göra på jobbet och så att det tyckte jag inte var några problem. 

Respondenten upplevde inte att det fanns förväntningar på att arbeta övertid från 

revisionsbyrån, utan det var snarare krav från kunder som påverkade hon. Det 

handlade även om att hon var rädd för vad kollegorna skulle tycka, men det fanns 

samtidigt inget grupptryck på att alla skulle arbeta övertid. Respondenten påstod att 

kollegorna försökte prata om det med varandra för att göra det mindre jobbigt. 

Övertid kunde bli ett problem för dem som fick barn tidigt, men respondenten 
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påstod att familjeförhållanden inte ska ursäkta utan det finns andra intressen som 

också kan påverka att det blir svårare att arbeta övertid. Respondenten menade att 

det automatiskt blir mycket övertid eftersom det är ett yrke som präglas av 

deadlines.  

 

Respondent A ansåg att många upplevde stress eftersom de ville prestera. Stress är 

ett känsligt ämne och en person vill oftast inte erkänna att de upplever stress, utan 

en person vill vara stresstålig. Respondenten påstod att stress påverkar en om det är 

stressigt på flera plan, alltså till exempel både på arbetet och hemma. I något fall 

ledde stressen, tillsammans med andra faktorer, till utbrändhet upplevde 

respondenten.  

 

Respondent A påstod att det fanns mentorskap på arbetsplatsen. Mentorskapet 

pågick framför allt under de första åren. Respondenten hade ingen mentor under 

hela anställningen, men kände att hon kunde vända sig till de högre cheferna. Hon 

kände att hon kunde vända sig till olika personer beroende på vilken typ av fråga 

hon hade.  

 …jag kunde definitivt vända mig till både min gruppchef och kontorschefen, så jag  

 hade väldigt bra liksom kontakt med dem, eller öppenhet liksom. 

Respondenten tyckte att hon fick tillräckligt med stöd under hela sin anställning, 

vilket ledde till att hon ville engagera sig mer för företaget. Hon engagerade sig till 

exempel genom att försöka behålla kunderna, vilket gynnade företaget. 

Respondenten motiverades även av att utveckla yngre medarbetare. Det fanns ingen 

hierarki på arbetsplatsen utan alla kunde prata med varandra och de hade ”högt i 

tak”.  
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4.2 Respondent B 

Respondent B var trettiotvå år gammal och har tidigare arbetat som 

redovisningskonsult inom Big Four. Respondenten har arbetat inom 

revisionsbranschen i sammanlagt tio år. Under tiden som hon arbetade som 

redovisningskonsult fick hon två barn. Respondenten har tagit en kandidatexamen 

på högskola. Respondenten har arbetat som auktoriserad redovisningskonsult.  

 

Respondent B menade att det fanns ett par anledningar till att hon valde att sluta. 

Hon pratade bland annat om att det var svårt att få ihop familjelivet när hon fick 

barn. Respondenten tyckte att våren var tuff när hon skulle parera arbete och familj. 

Respondenten kände även att det blev för mycket arbete på för kort tid samtidigt 

som det var ett högt tryck uppifrån med mycket krav. 

 …högre tryck uppifrån och mycket mer krav, mycket mer som till slut gjorde att 

 det blev liksom, måttet blev rågat och man känner att nej det är inte värt det. 

Till slut blev det för mycket för respondenten, vilket ledde till att hon valde att sluta. 

Respondenten trodde att de som inte hade fått barn eller hade äldre barn är de som 

inte slutar. Det är få som arbetar kvar när de har små barn. Respondenten tror att 

många går in med inställningen att endast arbeta där i några år och sedan dra vidare.  

 

Respondent B hade uppfattningar om yrket innan hon började arbeta. Hon trodde 

att det var många bollar i luften, att det kom tuffare tider samt att det fanns bra 

utvecklingsmöjligheter. Respondentens uppfattningar stämde sedan överens när 

hon började arbeta.  

 

Respondent B upplevde balansen mellan arbete och privatliv som flexibel. Det 

fanns däremot en förväntan att de anställda skulle sköta sina uppgifter och även en 

förväntan från kunder att de anställda alltid skulle svara dem. Det fanns även en 

förväntan från kollegor att de anställda alltid skulle vara tillgängliga. Detta blev ett 
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problem när respondenten till exempel hade semester eller var sjuk. Respondenten 

arbetade mycket övertid i perioder. Under våren öppnade hon datorn i princip varje 

kväll från måndag till torsdag och även någon gång under helgen. Respondenten 

upplevde övertiden som ett problem eftersom hon kände sig tvingad att arbeta på 

kvällarna när hon egentligen hade behövt vila.  

Det blir ju att man sitter på kvällen och stressar över det, sen ska man gå och lägga sig och 

mår kanske inte jättebra över att man inte presterat som man ska.  

Respondenten upplevde att det fanns en förväntan att arbeta övertid och att det är 

något som de anställda måste acceptera.  

 

Respondent B påstod att det är många inom revisionsbranschen som har varit 

stressade och till och med slutat på grund av det. Respondenten pratade även om att 

vissa har varit utbrända, vilket till slut ledde till att personen slutade på grund av att 

personen inte orkade gå tillbaka till arbetet igen.  

 

Respondent B påstod att det fanns mentorskap på arbetsplatsen. Respondenten hade 

både en handledare och en coach. Hon hade en handledare under de första åren och 

en coach under hela anställningen. Respondenten kände att hon fick tillräckligt med 

stöd från både kollegor, sin coach och liknande.  

 Ja men det tycker jag ändå att man, där var människor dels kollegor att fråga och 

 sen då även coach och liknande som ändå man kunde fråga.  

Detta ledde till att respondenten ville engagera sig mer för företaget. Hon blev 

motiverad att orka mer och klara mer än vad hon redan hade gjort. Respondenten 

pratade även om att hon motiverades av att hjälpa yngre medarbetare och se dem 

utvecklas. Respondenten påstod att det fanns en viss typ av hierarki på 

arbetsplatsen, men att samtliga ändå hade en bra relation med varandra. Hon 

menade att kollegorna hade en öppen dialog med varandra, men att samma öppna 

dialog inte fanns med cheferna.  
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4.3 Respondent C 

Respondent C var trettiosju år gammal och har tidigare arbetat som revisor inom 

Big Four. Respondenten har arbetat inom revisionsbranschen i sammanlagt tio år. 

Under tiden som hon arbetade som revisor fick hon två barn. Respondenten har tagit 

en kandidatexamen och en magisterexamen på högskola. Respondenten valde att 

inte skriva revisorprovet eftersom hon kände att hon skulle fastna på arbetsplatsen 

i sådana fall.  

 

Respondent C menade att det fanns flera anledningar till att hon valde att sluta. Hon 

påstod bland annat att det som påverkade var att det var stressigt på våren, 

familjesituationen samt höga krav inom marknadsföring. Respondenten menade att 

hon ändrade sig angående yrket när hon fick barn. Gällande marknadsföringen 

tyckte respondenten att det ställdes för höga krav på att gå ut på marknaden och 

hitta egna kunder. Respondenten kände sig till slut redo att testa något annat yrke.  

 Sen kände jag samtidigt att det är ju kul att testa något annat yrke också. Så jag kände 

 nog att jag var ganska redo att testa något annat område.  

Respondenten trodde att familjesituationen har en stor påverkan på beslutet att 

lämna revisionsbranschen.   

 

Respondent C hade inga uppfattningar om yrket innan hon började arbeta, men 

påstod ändå att det troligen blev som hon hade tänkt sig. Respondenten upplevde 

att balansen mellan arbete och privatliv fungerade bra i början när hon endast hade 

sig själv att tänka på. Balansen blev svårare för respondenten när hon fick barn. 

Respondenten arbetade mycket övertid de första åren. Hon upplevde inte det som 

ett problem förrän hon fick barn.  

 Det tar på psyket när du måste starta upp datorn igen när du redan stängt ner allting och 

 sen måste komma in i det igen. 
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Respondenten upplevde att det var ett krav från cheferna att arbeta övertid samtidigt 

som det inte var det. Hon menade att det fanns deadlines att hålla. Det är svårt att 

inte arbeta övertid inom revisionsbranschen under högsäsong.  

 

Respondent C påstod att det var några som hade gått in i väggen, men att stress var 

något som de pratade mycket om med varandra för att försöka få en jämn 

belastning. Respondenten kände att hon fick en klump i magen när många sa upp 

sig. Hon menade att hon blev stressad över vem som skulle ta över uppdragen efter 

den som slutade. Respondenten blev även stressad av att ha en central kalender där 

hon kunde bli uppbokad av andra kontor.  

 

Respondent C pratade om att hon hade en mentor under hela anställningen och att 

hon även var mentor i slutet av sin anställning. Hon kände att det alltid fanns någon 

att fråga av kollegorna. Respondenten kände att hon fick tillräckligt med stöd under 

sin anställning och ville därför engagera sig mer för företaget genom att vara så 

aktiv som möjligt och delta i till exempel kundevent.  

 Ju längre jag hade jobbat där så var det ju roligare att vara mer engagerad och hjälpa 

 de nya som kom in och vara mentor till dem. Så jag försökte vara aktiv så mycket 

 som möjligt och även kundevent också och berätta om oss.  

Respondenten påstod att det inte fanns någon hierarki på arbetsplatsen, utan hon 

hade samma relation till samtliga.  

 

4.4 Respondent D 

Respondent D var trettionio år gammal och har tidigare arbetat som både revisor 

och redovisningskonsult inom Big Four. Respondenten har arbetat inom 

revisionsbranschen i sammanlagt tolv år. Under tiden som hon arbetade som revisor 

fick hon två barn. Respondenten har tagit en kandidatexamen och en 

magisterexamen på universitet och läste även till några kurser för att få behörighet 
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för att kunna avlägga revisorsprovet. Respondenten valde att skriva revisorprovet 

men klarade inte det.  

 

Respondent D menade att det fanns flera anledningar till att hon valde att sluta. Hon 

pratade bland annat om att hon ville ha en förändring eftersom hon hade tröttnat på 

revisionen. Respondenten ville vara med och påverka, driva samt vara med i 

skapandet av ekonomin. Hon påstod även att en växande familjesituation och att få 

ihop vardagspusslet var en bidragande faktor till hennes beslut att lämna 

revisionsbranschen.  

 Sen någonstans när man kom till en växande familjesituation och med vardagspussel 

 och så här, så just konsultbranschen när man är ute mycket och åker och hälsar på olika 

 företag och du liksom inte är så rutinfast som ens liv blir när man skaffar barn. 

Respondenten trodde att den främsta anledningen till att personal väljer att sluta är 

att de inte får ihop livspusslet när de har fått barn. Respondenten trodde även att 

vissa inte har som avsikt att arbeta på revisionsbyrån hela tiden, utan att det är en 

bra arbetsplats att skaffa sig erfarenhet på. Efter ett tag kan de anställda tröttna och 

vilja testa något nytt med nya utmaningar. 

 

Respondent D hade både bra och mindre bra uppfattningar om yrket innan hon 

började arbeta. Respondenten menade att det är en bra inkörsport med mycket 

utbildningar, att du får lära känna nya branscher och skapa dig ett bra nätverk, men 

att det dock är ett slitigt yrke. Respondenten påstod att de negativa uppfattningarna 

suddades ut och att hon blev positivt överraskad när hon började arbeta.  

 

Respondent D upplevde balansen mellan arbete och privatliv som ett problem när 

hon fick barn eftersom hon då ville särskilja det privata och det jobbmässiga.  

 …det privata och det jobbmässiga växte ihop. När jag började bilda familj ville jag 

 särskilja det, så det blev ju lite svårare med balansen.  
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Respondenten påstod att det inte fanns några krav uppifrån på hur de anställda 

skulle arbeta, utan endast att de anställda skulle disponera över sin egen tid och bli 

klara i tid. Respondenten arbetade mycket övertid, men försökte ändå att hitta en 

balans. Övertiden blev ett problem för respondenten när hon hade barn hemma 

eftersom hon då blev tvungen att vara tillgänglig på ett annat sätt. Det fanns dock 

inga krav på att arbeta övertid, utan det handlade mest om att hålla deadlines.  

 

Respondent D påstod att utbrändhet förekom, men att det inte gjorde det ofta. I de 

fallen var utbrändhet endast en av orsakerna till att personerna valde att sluta. 

Respondenten menade att hon hade en dialog med sin coach där de bland annat gick 

igenom arbetsbelastningen. Respondenten upplevde stress när andra valde att sluta. 

 Det kändes jobbigt när folk försvann för man visste att ja nu har vi hennes eller hans 

 uppdrag också som ska fördelas på oss andra som redan har sjukt mycket att göra. 

Respondenten var även orolig och upplevde stress när anställda gick hem på 

föräldraledighet eftersom det fanns en osäkerhet om att de skulle komma tillbaka 

igen.  

 

Respondent D påstod att det fanns mentorskap på arbetsplatsen. Respondenten 

menade att hon fick en mentor eller coach när hon började arbeta och hade den tills 

hon blev befordrad. När respondenten blev befordrad fick hon en högre nivå av 

coach och hade alltså en coach under hela anställningen. Efter ett tag blev 

respondenten själv coach åt någon annan. Respondenten menade att hon även fick 

stöd genom att hon kunde vända sig till vem som helst på arbetsplatsen. Det var ett 

bra arbetsklimat mellan kollegorna. Respondenten kände att hon fick tillräckligt 

med stöd under sin anställning, vilket bidrog till att hon ville engagera sig mer 

internt. Respondenten fann motivation genom att handleda de nyanställda och 

genom att ta fram nya revisionsverktyg samt lära ut verktygen. Respondenten 

påstod att det inte fanns någon hierarki på arbetsplatsen, utan att det var en platt 

organisation med öppna dörrar.  
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4.5 Respondent E 

Respondent E arbetade som businesspartner på en HR-avdelning inom Big Four. 

Respondenten har arbetat inom revisionsbranschen i sammanlagt tio år och har haft 

olika roller under anställningen.  

 

Respondent E har hållit i exitsamtal samt skickat ut exitsurvey när personal har valt 

att sluta. Respondenten pratade även om att de som slutar har ett avslutande samtal 

med sin närmsta chef. Hon påstod att det fanns olika anledningar till att personal 

väljer att sluta. Hon menade att det inte fanns någon speciell anledning som stack 

ut mer än någon annan. Exempel på en anledning var att de anställda helt enkelt 

ville testa något nytt eftersom många av dem som börjar är nyexaminerade. 

 Många av de som börjar hos oss är ju då nyexaminerade och efter kanske x antal år  

 så känner man att man vill testa något annat och testa liksom den andra sidan kanske 

 också inom ekonomi.  

Respondenten trodde att familjesituationen har en viss påverkan på beslutet att 

lämna, men hon trodde inte att det var den främsta anledningen. Hon trodde att den 

främsta anledningen var att de anställda ville testa något nytt.  

 

Respondent E påstod att de nyanställda har en bra eller god förståelse för 

revisorsyrket och revisionsbranschen när de börjar arbeta. Hon menade att företaget 

är tydligt redan under rekryteringsprocessen med vad arbetet innebär och att det 

präglas av högsäsong. Respondenten påstod därför att de nyanställdas uppfattningar 

brukar stämma överens med verkligheten. Den största chocken är att det är mycket 

nytt att lära sig menade respondenten.  
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Respondent E menade att de anställdas balans mellan arbete och privatliv inte är 

optimal under högsäsong. Respondenten påstod att företaget är noga med att de 

anställda tar ledigt när det är mindre att göra. Hon pratade om att det är viktigt att 

de anställda hittar en balans.  

 …det är ju liksom en väldigt viktig del och vi är ju väldigt måna om våra medarbetare 

 och deras välmående och att man ska kunna få ihop en vardag med revisorsyrket såklart. 

Respondenten menade att de pratar mycket om det på arbetsplatsen. Respondenten 

påstod att de anställda arbetar mycket övertid i perioder, men att personalen på HR-

avdelningen hela tiden följer upp tidrapporterna för att se till att de anställda tar ut 

ledighet.  

 

Respondent E påstod att det inte har varit mycket utbrändhet på arbetsplatsen, men 

att det förekommer. Hon menade att det kan vara andra saker än arbetsrelaterade 

som påverkar och orsakar att någon blir utbränd. Respondenten påstod att de 

anställda är stressade i perioder, men att företaget arbetar för att motverka det 

genom till exempel olika uppföljningar, täta samtal och well-being projekt.  

 

Respondent E påstod att det fanns mentorskap på arbetsplatsen. De anställda får 

både en counselor och en buddy när de börjar arbeta. Respondenten tror att stöd 

under hela anställningen kan bidra till att de anställda känner en trygghet och att de 

alltid har någon att vända sig till.  

 Det är väl självklart att det kan vara skönt att känna att man har en trygghet om att 

 man har någon att vända sig till och ett bollplank att diskutera saker med.  

Respondenten menade att det är ”högt i tak” på arbetsplatsen och att alla kan prata 

med varandra. Det har inte varit någon skillnad på om det är en partner eller 

nyanställd. Det har inte funnits någon hierarki på arbetsplatsen.  
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5.Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras en analys av det empiriska materialet och den 

tidigare forskningen. I analysen jämförs dels respondenternas svar med varandra, 

dels respondenternas svar med tidigare forskning. Resultatet och analysen är 

uppdelade i olika teman, vilka är hög personalomsättning, de anställdas 

uppfattningar och förväntningar, de anställdas upplevelse, de anställdas bakgrund 

samt de olika perspektiven.  

5.1 Hög personalomsättning 

Revisionsbranschen är, som tidigare nämnts, en bransch som i regel har en hög 

personalomsättning (Carrington, 2014). Detta bekräftades i intervjuerna som 

genomfördes. Respondent B pratade om att det har varit relativt hög 

personalomsättning där hon tidigare har arbetat. Hon menade att alla seniorer som 

hon arbetade med hade slutat. Respondent C pratade också om den höga 

personalomsättningen.  

…sedan jag slutade så har nog i stort sett alla jag jobbade med slutat. Så det är inte  

många kvar. …nu på senaste åren har det varit väldigt hög personalomsättning… 

Enligt respondent B och C är det alltså hög personalomsättning eftersom deras 

kollegor som de arbetade med på revisionsbyrån också har valt att sluta.  

 

Tidigare forskning har bland annat förklarat den höga personalomsättningen med 

att de större revisionsbyråerna använder sig av ett up-or-out-system. Systemet går 

ut på att en person förväntas byta arbete ifall den inte blir befordrad eller gör karriär 

inom byrån (Carrington, 2014). Up-or-out systemet kunde inte kopplas till varken 

expectancy theory eller social exchange theory. Systemet lyftes inte fram som 

någon anledning under de fem intervjuerna, utan respondenterna lyfte främst andra 

faktorer som bidrog till den höga personalomsättningen inom revisionsbranschen. 

Dessa faktorer presenteras i de följande avsnitten.  
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5.2 De anställdas uppfattningar och förväntningar 

Enligt tidigare forskning påverkar de anställdas uppfattningar om yrket beslutet att 

lämna. Tidigare forskning har bland annat baserats på expectancy theory. Gertsson 

et al. (2017) kom fram till att om uppfattningarna inte stämde överens med 

verkligheten var sannolikheten större att de anställda valde att sluta. Över lag tyckte 

samtliga respondenter att deras uppfattningar om yrket, innan de började arbeta, 

stämde överens med verkligheten. Det uppstod alltså inget expectation gap gällande 

respondenternas uppfattningar om yrket och verkligheten. Respondent A pratade 

dock om att kunderna hade uppfattningar om yrket som inte stämde överens med 

verkligheten. Ett expectation gap uppkom alltså i det här fallet. Respondent A 

kände att det var jobbigt att stånga sig mot de förutfattade meningarna om vad en 

revisor faktiskt gör. 

 …man fick stångas lite som sagt med dom här förutfattade meningarna vad revisorn 

 faktiskt gjorde. Men ju mer man lärde känna kunderna desto mer förstår dom att man 

 ska ju vara ett bollplank mer. 

Hon upplevde det som jobbigt, vilket ledde till att detta var en av orsakerna till att 

hon valde att sluta. Respondent B tyckte att uppfattningarna stämde överens och 

därför påverkade inte den här faktorn hennes beslut att lämna. Respondent C hade 

i sin tur inga uppfattningar om yrket innan hon började arbeta. Därför var detta inte 

heller en faktor som påverkade hennes beslut att lämna. Respondent D pratade om 

att de negativa uppfattningarna suddades ut när hon började arbeta. Hon blev 

positivt överraskad, vilket ledde till att den här faktorn inte påverkade hennes beslut 

att lämna. Respondent E trodde inte att de nyanställda hade uppfattningar som inte 

stämde överens med verkligheten eftersom företagen inom Big Four var tydliga 

med vad yrket innebär redan i rekryteringsprocessen. Hon trodde därför inte att 

felaktiga uppfattningar var en bidragande faktor till den höga personalomsättningen 

inom revisionsbranschen.  

 

Samtliga respondenter har arbetat inom revisionsbranschen i minst tio år. 

Respondent A har arbetat inom revisionsbranschen i tolv år, respondent B i tio år, 
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respondent C i tio år, respondent D i tolv år och respondent E i tio år. Detta tyder 

på att felaktiga uppfattningar i början av anställningen inte har lett till att de har valt 

att sluta. I den här studien var alltså felaktiga uppfattningar om yrket inte en 

bidragande faktor till att personal, som arbetar i revisionsbranschen inom Big Four, 

väljer att sluta. I det här fallet var expectancy theory och expectation gap inte 

applicerbara på respondenternas upplevelser gällande uppfattningarna om yrket.  

 

Nouri och Parker (2020) kom i sin studie fram till att om vissa typer av 

förväntningar, såsom exempelvis förväntningar på hög lön, inte uppfylls kommer 

individen att söka sig vidare till andra arbetsplatser. Respondent B påstod att 

löneaspekten kan vara en faktor som bidrar till att en person väljer att sluta. Hon 

menade att hon inte riktigt får lön för det arbete hon lägger ner. Respondenten 

pratade även om att hon trodde att lönen skulle öka efter auktorisationen, men det 

hände inte mycket av den anledningen. Respondent C påstod att det är låga löner 

inom revisionsbranschen. Hon pratade också om att ledningen säger att hon skulle 

få högre lön så fort hon hade skrivit revisorsprovet. Respondenten skrev aldrig 

revisorprovet själv men hade vänner som gjorde det och de märkte inte av en 

löneökning utan det ställdes endast fler krav för att få högre lön.  

 …men då ställs ju krav på att du måste hitta kunder för att få högre lön, hela tiden 

 något annat du måste klara av innan du får löneökning och sen kunde du då gå  

 utanför och få ganska mycket mer för mindre kvalificerat jobb nästan. 

Respondent D påstod att de anställda väger hur mycket tid de lägger ner mot vad 

de får i lön. Hon menade att hon tyckte att hon gjorde ett hästjobb men inte fick 

mycket betalt för det. Hon jämförde sin lön med ekonomianställdas lön när hon 

reviderade olika företag. I det här fallet uppfylldes alltså inte respondenternas 

förväntningar gällande lön. När individers förväntningar inte uppfylls söker sig 

individer till andra arbetsplatser enligt expectancy theory (Nouri & Parker, 2020). I 

den här studien kan den höga personalomsättningen inom revisionsbranschen 

förklaras bland annat av att personalens förväntningar på hög lön inte uppfylls. Det 

har uppkommit ett expectation gap mellan verkligheten och de anställdas 
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förväntningar på yrket. Detta kan leda till att de väljer att söka sig till andra 

arbetsplatser i stället.  

 

Sammanfattningsvis, när det gäller de anställdas uppfattningar och förväntningar, 

var de anställdas egna uppfattningar inte en bidragande faktor till beslutet att lämna. 

Kundernas uppfattningar om yrket kunde dock vara felaktiga i vissa fall, vilket 

kunde leda till att de anställda valde att sluta eftersom det blev ett jobbigt moment 

i deras arbete. Löneaspekten kunde även vara en bidragande faktor till beslutet att 

lämna revisionsbranschen eftersom de anställda hade förväntningar på att få högre 

lön, vilket inte uppfylldes. Expectation gap uppkom vid kundernas felaktiga 

uppfattningar och vid de anställdas förväntningar på löneaspekten, vilket även kan 

kopplas till expectancy theory. Det uppkom dock inget expectation gap gällande de 

anställdas uppfattningar om yrket.  

 

5.3 De anställdas upplevelse av arbetet 

Tidigare forskning har kommit fram till att upplevelsen av arbetet påverkar beslutet 

att lämna revisionsbranschen. Gertsson et al. (2017) kom fram till att balansen 

mellan arbete och privatliv påverkade revisorers beslut att lämna yrket. Respondent 

A upplevde att det var svårt att få ihop balansen mellan arbete och privatliv.  

 …det är en svår balans men det kommer det vara i den här branschen. Det gäller  

 bara att hitta sitt egna. 

Respondent B upplevde däremot balansen mellan arbete och privatliv som flexibel. 

Hon tyckte dock att det blev ett problem när hon hade semester eller var sjuk 

eftersom det förväntades att hon skulle vara tillgänglig ändå. Respondent C 

upplevde att balansen mellan arbete och privatliv fungerade bra i början när hon 

endast hade sig själv att tänka på. Respondent D upplevde att balansen mellan arbete 

och privatliv blev svårare när hon ville särskilja det jobbmässiga och det privata. 

Respondent E påstod att balansen mellan arbete och privatliv inte var optimal under 

högsäsong. Ingen av respondenterna har uttalat sig om att balansen mellan arbete 
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och privatliv var en avgörande faktor för deras beslut att lämna, men att det ändå 

påverkade dem. Balansen mellan arbete och privatliv kunde inte kopplas till varken 

expectancy theory eller social exchange theory, utan endast till tidigare forskning.  

 

Balansen mellan arbete och privatliv kan kopplas ihop med familjesituationen. 

Ingen tidigare forskning har skrivit om att familjesituationen är en bidragande 

faktor till beslutet att lämna, men samtliga respondenter tog upp det under 

intervjuerna. Respondent A fick två barn under tiden hon arbetade som revisor inom 

Big Four. Respondenten påstod att små barn påverkade hennes beslut att lämna 

yrket eftersom hon kände sig stressad när hon var tvungen att åka hem till sina barn. 

Respondenten menade att hon då inte fick undan någonting. Hon pratade även om 

att yrket är tuffare för dem som har barn och att det påverkar beslutet att lämna. 

Respondent B fick också två barn under tiden hon arbetade som 

redovisningskonsult inom Big Four. Respondenten trodde att de som arbetar kvar 

inte har fått barn eller har äldre barn.  

 …de som är kvar är de som kanske inte hade fått barn eller som hade lite äldre barn,  

 så de här småbarnsåren var det väldigt få som hade. 

Respondenten menade att det framför allt är de som har blivit föräldrar som känner 

efter ifall de orkar en högsäsong till och ifall de verkligen får ihop pusslet. 

Respondent C fick två barn under tiden hon arbetade som revisor inom Big Four. 

Respondenten kände att det inte längre fungerade när hon fick barn och valde då att 

sluta. Respondent D fick två barn under tiden hon arbetade som revisor och 

redovisningskonsult inom Big Four. Respondenten påstod att kvinnor som får barn 

eller hamnar i familjesituationer väljer att sluta. 

…om man övervägande generaliserar grovt så är det kvinnor när dom får barn eller 

 hamnar i familjesituationer. Det är någonstans livspusslet tror jag. 

Hon menade att det är svårt att få ihop livspusslet när de anställda får barn. 

Respondent E trodde att familjesituationen påverkar, men att det inte är den främsta 

anledningen. Hon menade att de anställda ska kunna skaffa barn och ha en framtid 
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och kunna göra karriär inom revisionsbranschen. Ingen tidigare forskning har som 

sagt lyft familjesituationen som en bidragande faktor, men i den här studien framgår 

det tydligt att familjesituationen är en av de främsta anledningarna till att personal 

som arbetar inom revisionsbranschen väljer att sluta. Det här tyder på abduktion 

eftersom den här studiens resultat förklarar något nytt som inte kunde kopplas till 

varken tidigare forskning, expectancy theory eller social exchange theory.  

 

Tidigare forskning har kommit fram till att revisorer som arbetade mycket övertid 

var mer benägna att byta arbetsgivare (Broberg et al., 2020). Respondent A arbetade 

mycket övertid i omgångar men tyckte att det var okej så länge det var inom ramen. 

Respondent B arbetade också mycket övertid i perioder men upplevde det som ett 

problem eftersom hon kände sig tvingad till det. Respondent C arbetade mycket 

övertid de första åren och upplevde det inte som ett problem förrän hon fick barn. 

Respondenten menade att det är svårt att inte arbeta övertid inom 

revisionsbranschen under högsäsong. 

…det är lite svårt när de säger att du inte ska behöva jobba övertid, det är svårt inom 

den branschen att inte göra det när det är högsäsong.  

Respondent D arbetade mycket övertid men försökte hitta en balans. Det blev först 

ett problem när hon hade barn hemma eftersom hon då blev tvungen att vara 

tillgänglig på ett annat sätt. Respondent E påstod att de anställda arbetar mycket 

övertid i perioder men att företaget hela tiden följer upp och ser till att de anställda 

tar ut ledighet. Även gällande övertid spelade alltså familjesituationen en stor roll. 

Det var först efter att respondenterna hade fått barn som övertid blev ett problem. 

Detta tyder på att familjesituationen är en bidragande faktor till beslutet att lämna 

revisionsbranschen. Att arbeta övertid i sig självt var inte en faktor till beslutet att 

lämna, utan endast tillsammans med familjesituationen. Att arbeta mycket övertid 

kunde inte kopplas till varken expectancy theory eller social exchange theory, utan 

endast till tidigare forskning. 
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Tidigare forskning har kommit fram till att revisorer som hade lägre lön var mer 

benägna att byta yrke (Broberg et al., 2020; Chi et al., 2013). Respondent B 

upplevde att hon hade låg lön. Hon kände att hon inte riktigt fick lön för det arbete 

som hon la ner, vilket bidrog till att hon till slut ville byta arbete. Respondent C 

upplevde också att hon hade låg lön och menade att det var en orsak till att hon 

valde att sluta. Respondent D upplevde inte att hon hade låg lön till en början men 

menade att efterhand som hon fick mer ansvar borde lönen ha vuxit. Hon påstod att 

hon inte fick lön i förhållande till det arbete som hon la ner. 

 …hon tjänar mer än mig och jag reviderar henne. Man tycker ju att man gör ett 

 hästjobb och så har man mindre betalt.  

Respondenternas upplevelser tyder på att låg lön är en bidragande faktor till beslutet 

att lämna revisionsbranschen. Tidigare forskningsresultat stämde alltså överens 

med den här studiens resultat. Låg lön kunde inte kopplas till varken expectancy 

theory eller social exchange theory, utan endast till tidigare forskning. 

 

Tidigare forskning har kommit fram till att mentorskap eller annat typ av stöd leder 

till att avsikten att lämna yrket minskar (Chan et al., 2008; Nouri & Parker, 2020). 

Genom att få stöd kan det bidra till att engagemanget för företaget förstärks (Chan 

et al., 2008). Chong och Monroe (2015) menade att oengagerade anställda är mer 

benägna att lämna yrket. Mentorskap och stöd kan kopplas till social exchange 

theory. Respondent A påstod att det fanns mentorskap på arbetsplatsen under 

framför allt de första åren. Respondenten hade ingen mentor under hela 

anställningen, men kände ändå att hon fick tillräckligt med stöd. Respondenten 

kände att hon blev mer engagerad genom att få stöd från företaget.  

…man jobbar ju mest för kunderna, man gör allt för dom så det är klart att jag tyckte 

ändå att jag fick så mycket stöd så att jag kände att jag vill ju att kunderna ska vara kvar, 

vilket gör att det gynnar ju företaget. 

Respondenten påstod att hon blev oengagerad om hon inte fick stöd. Respondent B 

hade två olika typer av mentorskap. Hon hade en handledare under de första åren 

och en coach under hela anställningen. Respondenten kände att hon fick tillräckligt 
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med stöd under anställningen av kollegorna, coachen och liknande. Detta gjorde att 

hon kände sig engagerad och motiverad till att orka och klara mer än vad hon redan 

hade gjort. Respondent C hade en mentor under hela anställningen och fick även 

stöd från sina kollegor. Detta gjorde att respondenten kände att hon fick tillräckligt 

med stöd under anställningen. Detta ledde till att hon blev mer engagerad i företaget 

genom att hjälpa de nyanställda samt att delta i kundevent till exempel. Respondent 

D hade en coach under hela anställningen som byttes ut när hon steg i nivå. 

Respondenten kände att hon fick tillräckligt med stöd under hela anställningen. 

 Så att du hade kunnat vända dig till vem som helst där, både kontorschef och dina  

 närmsta kollegor och teamet du jobbar med.  

Genom det här stödet kände respondenten att hon ville engagera sig mer för 

företaget genom att bland annat arbeta internt. Respondent E påstod att det fanns 

mentorskap på företaget eftersom de anställda hade både en counselor och en buddy 

när de började arbeta. Counseloren är med under hela anställningen medan buddyn 

endast är med under de första åren. Respondenten trodde att stöd kan bidra till att 

de anställda känner sig trygga på arbetsplatsen. Utifrån respondenternas upplevelser 

framkom det att respondenterna inte valde att sluta på grund av att de inte fick 

tillräckligt med stöd under anställningen. Enligt social exchange theory kommer 

den anställde känna sig mer delaktig i organisationen om den anställde känner ett 

starkt stöd från ledningen (Chan et al., 2008). Eftersom samtliga respondenter 

arbetade inom revisionsbranschen i minst tio år var mentorskap och stöd ingen 

bidragande faktor till deras beslut att lämna. Det fanns alltså andra faktorer än 

mentorskap som påverkade deras beslut mer.  

 

Tidigare forskning har kommit fram till att starkare relationer mellan de anställda 

och deras företag kan minska utbrändhet och därmed minska benägenheten att sluta 

(Herda, 2012). Respondent A påstod att de hade ”högt i tak” på arbetsplatsen. Hon 

menade att alla kunde umgås med varandra och att det inte fanns någon hierarki på 

företaget. Respondent B påstod dock att det fanns en viss typ av hierarki men att 

hon ändå hade samma relation till både de högre och lägre positionerna på 
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arbetsplatsen. Respondent C påstod att hon hade samma relation med alla på 

företaget. Hon tyckte inte att det fanns någon tydlig hierarki på arbetsplatsen. 

Respondent D hade också samma relation med alla på arbetsplatsen. Hon påstod att 

det inte fanns någon hierarki och att det var en platt organisation där det var öppna 

dörrar.  

 …det är en väldigt platt organisation. Det finns liksom inga hierarkier i den meningen. 

Respondent E påstod att de hade ”högt i tak” på arbetsplatsen och att det inte fanns 

någon hierarki. Respondenternas upplevelser tyder på att de anställda hade starka 

relationer med varandra. Enligt social exchange theory kan bra relationer mellan de 

anställda och de överordnade ge motivation till de anställda att vara mer engagerade 

i sitt arbete, vilket gör att de anställda blir mindre benägna till att sluta (Chan et al., 

2008). I det här fallet var alltså relationer på arbetsplatsen inte en bidragande faktor 

till respondenternas beslut att lämna revisionsbranschen.  

 

Sammanfattningsvis har främst två faktorer påverkat respondenterna i den här 

studien när de tog beslutet att lämna revisionsbranschen. De två främsta faktorerna, 

när det gäller upplevelsen av arbetet, är att familjesituationen och låg lön påverkade 

dem i deras beslut. Låg lön kunde kopplas till tidigare forskning men inte till de två 

existerande teorierna. Familjesituationen kunde i sin tur varken kopplas till tidigare 

forskning, expectancy theory eller social exchange theory, utan den här studien 

förklarade något nytt.  

 

5.4 De anställdas bakgrund 

Tidigare forskning har kommit fram till att kön är en faktor som påverkar beslutet 

att lämna revisionsbranschen (Chi et al., 2013; Knechel et al., 2021; Nouri & Parker, 

2020). Respondent A upplevde att kvinnor var tvungna att stånga sig mot 

förutfattade meningar från kunder. Hon menade att en person kan ha lika bra 

erfarenhet och kunskap trots att personen är kvinna. Respondenten upplevde det 

som jobbigt för kvinnorna när de var tvungna att stånga sig mot kunderna, vilket 
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kunde påverka dem i beslutet att lämna. Respondent B påstod att det är många 

kvinnor som arbetar inom revisionsbranschen med män högst upp som inte riktigt 

ser helheten, vilket också kan påverka dem i beslutet att lämna. Respondent D 

upplevde att det var flest kvinnor som slutade i samband med att de fick barn. 

 Jag tror någonstans att det är mest kvinnor som blir påverkade, jag tror det är lite 

 mamma-hjärta också. De är hemma den största delen av föräldraledigheten och 

 sådana saker.  

Respondenten påstod att om hon generaliserade grovt var det övervägande kvinnor 

när de fick barn eller hamnade i familjesituationer som valde att sluta. Hon menade 

att livspusslet inte gick ihop då. Utifrån respondenternas upplevelser kan kön 

tillsammans med andra faktorer vara en bidragande orsak till beslutet att lämna 

revisionsbranschen, vilket stämmer överens med tidigare forskning. Kön kunde inte 

kopplas till varken expectancy theory eller social exchange theory, utan endast till 

tidigare forskning. 

 

Tidigare forskning har kommit fram till att yngre personer var mer benägna att byta 

arbetsgivare (Broberg et al. 2020; Knechel et al. 2021; Nouri & Parker 2020). 

Respondent A påstod att det oftast var yngre personer som ville byta arbete. Hon 

menade att det kan bero på att revisionsbyråerna tar in yngre personer direkt från 

högskola eller universitet och att dessa personer vill testa något nytt efter ett tag. 

Respondent B pratade om att den höga personalomsättningen kan bero på att många 

yngre personer går in med inställningen att endast arbeta inom revisionsbranschen 

i några år och sedan söka sig vidare. Hon menade att revisionsbranschen tar in 

många unga personer direkt efter examen. 

 …man går in med inställningen att ja men jag jobbar bara här i några år sen så drar 

 jag mig vidare. För de tar ju in väldigt många unga eller de drar ju efter studenter 

 på skolan som precis har tagit examen. Det är ju dem som de tar in i första hand.  

Respondent E påstod att många av dem som börjar arbeta inom revisionsbranschen 

är nyexaminerade, vilket kan bidra till att de vill testa något nytt efter några år. 

Utifrån respondenternas upplevelser kan ålder tillsammans med viljan att testa 
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något nytt vara en bidragande faktor till att personal som arbetar inom 

revisionsbranschen väljer att sluta. Respondenterna har inte upplevt det själva, men 

har haft yngre kollegor som har valt att sluta. Den här studiens resultat stämde alltså 

till viss del överens med resultaten från tidigare forskning när det handlar om ålder. 

Ålder kunde inte kopplas till varken expectancy theory eller social exchange theory, 

utan endast till tidigare forskning. 

 

Tidigare forskning har kommit fram till att de som är utexaminerade från ett 

toppuniversitet, har en examen eller inte har en akademisk bakgrund är mer benägna 

att sluta (Chi et al., 2013; Knechel et al., 2021). Respondent A och B hade tagit en 

kandidatexamen medan respondent C och D hade tagit både en kandidatexamen 

och en magisterexamen. I det här fallet bekräftades tidigare forskning gällande att 

de som har slutat hade en examen. Detta var dock ingen bidragande faktor till 

respondenternas beslut att lämna revisionsbranschen. Deras beslut påverkades av 

andra faktorer än utbildning. Utbildning kunde inte kopplas till varken expectancy 

theory eller social exchange theory, utan endast till tidigare forskning. 

 

5.5 Likheter och skillnader mellan perspektiven 

Studien undersökte tidigare revisorer, tidigare redovisningskonsulter samt personal 

som arbetar på HR-avdelning för att få olika perspektiv på varför personal som 

arbetar inom revisionsbranschen väljer att sluta. I den här studien har perspektiven 

valts att delas in i tidigare anställda och HR-avdelning för att kunna göra 

jämförelser mellan deras upplevelser. Den största skillnaden var att personal inom 

HR-avdelning ansåg att familjesituationen inte var den främsta anledningen till 

beslutet att lämna. De ansåg att den främsta anledningen var att de anställda ville 

testa något nytt, vilket de tidigare anställda höll med om. De tidigare anställda lyfte 

dock familjesituationen som den främsta anledningen till deras beslut att lämna. Det 

fanns alltså en skillnad mellan de olika perspektivens syn på familjesituationen som 

den främsta anledningen till att personal som arbetar inom Big Four väljer att sluta.  
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En annan skillnad mellan de två perspektiven var att personal på HR-avdelning 

ansåg att det var bra för de anställda att de hade möjlighet att arbeta på kvällen. På 

så sätt tyckte hon att de anställda kunde få en bättre balans mellan arbete och 

privatliv. Detta höll de tidigare anställda inte med om. De menade att det tar på 

psyket att behöva starta datorn igen på kvällen när de redan hade stängt ner allt på 

arbetet. De menade även att de blev stressade när de satt på kvällen och inte kunde 

slappna av när de skulle sova. De påstod att de inte mådde bra över att de inte hade 

presterat som de borde när de var tvungna att arbeta på kvällen. De två perspektiven 

hade alltså olika syn på att arbeta på kvällen. Personal på HR-avdelning såg det som 

en möjlighet medan de tidigare anställda såg det som något jobbigt.  

 

En likhet mellan de två perspektiven var att de tyckte att balansen mellan arbete och 

privatliv inte var bra i perioder. Personal på HR-avdelning ansåg att balansen 

mellan arbete och privatliv inte var optimal under högsäsong. Det höll de tidigare 

anställda med om eftersom de pratade om att det var hög arbetsbelastning under 

våren. De två olika perspektiven hade alltså samma syn gällande balansen mellan 

arbete och privatliv.  

 

En annan likhet mellan de två perspektiven var att de hade samma syn på 

relationerna på arbetsplatsen. Personal på HR-avdelning menade att de hade ”högt 

i tak” på arbetsplatsen och att det inte fanns någon tydlig hierarki. Detta höll de 

tidigare anställda med om eftersom de också lyfte att det inte fanns någon tydlig 

hierarki samt att det var platta organisationer, att det var ”högt i tak” och att det var 

öppna dörrar mellan medarbetarna på arbetsplatsen. De två perspektiven tyckte 

alltså att relationerna på arbetsplatsen var bra.  
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Sammanfattningsvis var den största skillnaden mellan de två perspektiven att de 

hade olika syn på hur mycket familjesituationen påverkade beslutet att lämna 

revisionsbranschen. De två perspektiven skiljde sig även åt gällande synen på att 

arbeta under kvällen eftersom personal på HR-avdelning såg det som något positivt 

och de tidigare anställda såg det som något negativt. Den negativa synen från de 

tidigare anställda kunde påverka dem i deras beslut att lämna. Slutligen var de två 

perspektiven överens om att balansen mellan arbete och privatliv inte var optimal 

under högsäsong, vilket också kan vara en bidragande faktor till valet att lämna.  
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6.Slutsats 

I följande kapitel presenteras först en sammanfattning av studien. Därefter 

presenteras studiens slutsatser där studiens syfte uppfylls med analysen som 

bakgrund. Slutligen motiveras studiens bidrag och förslag på framtida forskning 

ges. 

6.1 Sammanfattning av studien 

Syftet med den här studien var att undersöka varför personal som arbetar inom Big 

Four väljer att sluta. Studien skulle även öka förståelsen för vad som bidrar till hög 

personalomsättning inom revisionsbranschen. Den här studien har utgått från olika 

perspektiv där tidigare revisorer, tidigare redovisningskonsulter samt personal på 

HR-avdelning har undersökts för att uppnå syftet. De olika perspektiven 

undersöktes genom fem semistrukturerade intervjuer. Respondenternas svar 

jämfördes dels med varandra, dels med tidigare forskning för att kunna uppnå syftet 

med den här studien. Den tidigare forskningen innefattade två centrala teorier, vilka 

var expectancy theory och social exchange theory. Utifrån jämförelserna kunde 

sedan ett antal faktorer identifieras som bidrog till att personal som arbetar inom 

Big Four väljer att sluta. De främsta faktorerna som framkom i den här studien 

sammanfattas i figur 2.  

Figur 2  

Sammanfattning av studiens främsta faktorer. 

 

Kommentar: Baserad på uppsatsen. 
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6.2 Studiens slutsatser 

Utifrån jämförelserna och analysen har ett antal slutsatser kunnat dras. För det första 

kan slutsatsen dras att familjesituationen spelade en större roll i den här studien än 

vad tidigare forskning har kommit fram till. Tidigare forskning har inte tagit upp 

familjesituationen som en bidragande faktor till beslutet att lämna 

revisionsbranschen. I den här studien var familjesituationen den främsta 

anledningen till beslutet att lämna som respondenterna tog upp. Detta tyder på att 

familjesituationen påverkar beslutet att lämna revisionsbranschen mer än tidigare 

forskning har trott. Den här studien ökar därmed förståelsen för vad som bidrar till 

att personal som arbetar inom Big Four väljer att sluta eftersom en ny bidragande 

faktor har identifierats.  

 

För det andra kan slutsatsen dras att lönen spelade en stor roll för respondenterna i 

den här studien. Lön nämndes även i tidigare forskning som en bidragande faktor 

till beslutet att lämna sin arbetsplats (Broberg et al., 2020; Chi et al., 2013). Den 

tidigare forskningen bekräftades alltså i den här studien. Respondenterna valde att 

lyfta lön som en bidragande faktor trots att det är ett känsligt ämne och trots att det 

inte togs med i intervjuguiderna. Detta tyder på att respondenterna verkligen ville 

få fram att lön var en bidragande faktor. Studiens resultat ökar därmed förståelsen 

för att lön verkligen bidrar till att personal som arbetar inom Big Four väljer att 

sluta.  

 

För det tredje kan slutsatsen dras att både tidigare anställda och personal på HR-

avdelning var överens om att viljan att testa något nytt var en bidragande faktor till 

beslutet att lämna revisionsbranschen. Personal på HR-avdelning påstod att viljan 

att testa något nytt var den främsta anledningen till att de anställda slutade. De 

tidigare anställda lyfte också viljan att testa något nytt som en av de främsta 

anledningarna. Detta var dock något som tidigare forskning inte hade tagit upp. Den 
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här studien har alltså identifierat ytterligare en bidragande faktor, som påverkar 

beslutet att lämna revisionsbranschen, som tidigare forskning inte har skrivit om. 

Den här studien ökar därmed förståelsen för vad som bidrar till att personal som 

arbetar inom Big Four väljer att sluta.  

 

För det fjärde kan slutsatsen dras att de två olika perspektiven skiljde sig åt gällande 

familjesituationen och att arbeta på kvällen. Personal på HR-avdelning ansåg inte 

att familjesituationen var en av de främsta anledningarna till att personal valde att 

sluta. De tidigare anställda lyfte dock familjesituationen som den allra främsta 

anledningen till att de valde att sluta. Det andra som skiljde de två perspektiven åt 

var att personal på HR-avdelning såg att arbeta på kvällen som något positivt, 

medan de tidigare anställda såg det som något negativt och därmed något som bidrar 

till att de väljer att sluta. Den här studien ökar förståelsen för vad som bidrar till att 

personal som arbetar inom Big Four väljer att sluta genom att fånga de olika 

perspektiven eftersom de upplever det på olika sätt.  

 

Sammanfattningsvis har fyra slutsatser dragits för att kunna besvara syftet med den 

här studien. Syftet var att undersöka varför personal som arbetar inom Big Four 

väljer att sluta samt att öka förståelsen för vad som bidrar till hög 

personalomsättning inom revisionsbranschen. I den här studien har det framkommit 

att familjesituationen, lön och viljan att testa något nytt är de främsta anledningarna 

till att personal som arbetar inom Big Four väljer att sluta. De olika perspektiven 

har olika syn på faktorerna, vilket ökar förståelsen för vad som bidrar till hög 

personalomsättning inom revisionsbranschen. Den höga personalomsättning bidrar 

i sin tur till att antalet auktoriserade revisorer minskar, vilket leder till försämrad 

revisionskvalitet och högre arbetsbelastning för de som arbetar kvar. Hög 

personalomsättning blir därmed ett problem inom revisionsbranschen.  
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6.3 Studiens bidrag 

Den här studien har undersökt varför personal som arbetar inom Big Four väljer att 

sluta utifrån olika perspektiv. Tidigare forskning har endast fokuserat på revisorer 

medan den här studien har fokuserat på tidigare revisorer, tidigare 

redovisningskonsulter samt personal på HR-avdelning. Den här studien har därmed 

bidragit till ett bredare perspektiv på vad som påverkar personal som arbetar inom 

revisionsbranschen att sluta. Den här studien har även bidragit med nya faktorer 

som tidigare forskning inte har tagit upp. De nya faktorerna är familjesituationen 

och viljan att testa något nytt. Familjesituationen och viljan att testa något nytt 

kunde inte kopplas till varken expectancy theory, social exchange theory eller 

tidigare forskning. Detta tyder som sagt på att den här studien präglas av abduktion 

och att studien har tillfört nya faktorer samt förklarat något nytt. De nya faktorerna 

kan vara bra för revisionsbranschen att känna till i deras arbete med att försöka 

minska den höga personalomsättningen. I den här studien visade det även sig att lön 

är en av de främsta faktorerna som bidrar till att personal väljer att sluta. Detta kan 

också vara bra för revisionsbranschen att känna till eftersom lön är något som de 

kan påverka. Det kan vara svårare för dem att påverka de anställdas 

familjesituationer. Slutligen har den här studien bidragit med att öka förståelsen för 

vad som bidrar till hög personalomsättning inom Big Four och revisionsbranschen.  

 

6.4 Förslag på framtida forskning 

En begränsning som uppkom i den här studien var att det var svårt att få kontakt 

med respondenter som skulle vara givande i undersökningen. Det var framför allt 

svårt att komma i kontakt med personal på HR-avdelningar inom Big Four. Förslag 

på framtida forskning är därmed att undersöka personal på HR-avdelningar mer 

djupgående för att få ett bredare perspektiv från deras sida. Ett annat förslag på 

framtida forskning, för att få ett bredare perspektiv på den höga 

personalomsättningen inom revisionsbranschen, hade kunnat vara att undersöka 

branschorganisationernas syn på problemet. Genom att inkludera dem i 

undersökningen kan studien även få med vad de gör för att förebygga och åtgärda 

den höga personalomsättningen. I samband med att undersöka vad 
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branschorganisationerna gör för att förebygga och åtgärda den höga 

personalomsättningen, är ett ytterligare förslag på framtida forskning att undersöka 

vad revisionsbyråerna gör för att förebygga och åtgärda problemet. Framtida 

forskning skulle kunna lägga ett stort fokus på familjesituationen eftersom det var 

den främsta anledningen, i den här studien, till att tidigare anställda valde att sluta. 

Genom att fler forskar om det skulle det kunna bidra till att revisionsbranschen får 

en ökad förståelse kring problemet och på så sätt kunna åtgärda det.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor till tidigare anställda 
Tabell 2  

Intervjufrågor kopplade till tidigare forskning. 

Frågor            Artikel/Teori 

1.Kan du berätta lite om dig själv såsom ålder   Knechel et al. (2021) 

och utbildning? Vilket företag arbetade du på?   Broberg et al. (2020) 

Hur länge arbetade du där? Vilken position hade  Nouri & Parker (2020) 

du? Hur såg din familjesituation ut när du arbetade  Chi et al. (2013) 

där?     

2.Varför valde du att byta arbete? Var din plan  

från början att du skulle byta arbete efter ett tag 

eller var din plan att stanna där? 

3.Vad hade du för uppfattningar om yrket innan  Gertsson et al. (2017) 

du började arbeta? Stämde uppfattningarna överens Expectancy theory 

med det du upplevde?        Expectation gap 

4.Hur upplevde du balansen mellan arbete och   Gertsson et al. (2017) 

privatliv? 

5.Arbetade du mycket övertid? Om ja, hur många Broberg et al. (2020) 

timmar? Upplevde du det som ett problem? Varför  

i sådana fall? Om nej, varför inte? Fanns det inga  

krav på det? 

6.Har stress och utbrändhet förekommit på före-  Herda (2012) 

taget? Om ja, pratade ni om det inom företaget  Chong & Monroe (2015) 

eller var det ett tabubelagt område? 

7.Fanns det någon typ av mentorskap? Både när   Nouri & Parker (2020)  

du började arbeta och under hela anställningen?  Chan et al. (2008) 

Om ja, kan du berätta lite om det? Om nej, fick   Social exchange theory 
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du någon annan typ av stöd? Känner du att du 

fick tillräckligt med stöd?  

8. Kände du att du ville engagera dig mer för   Chan et al. (2008) 

företaget genom att få stöd? Om ja, i sådana fall   Chong & Monroe (2015) 

på vilket sätt? Om nej, vad får dig att bli engagerad Social exchange theory 

och vad motiveras du av? 

9.Vilken typ av relationer fanns mellan er med-  Herda (2012) 

arbetare på alla positioner? Hade du samma    Social exchange theory 

relation med både lägre och högre positioner 

inom företaget?  

10.Om vi verkligen vill förstå vad som bidrar till 

att personal inom revisionsbranschen väljer att 

sluta, vad skulle vi då fråga som vi inte redan  

har gjort? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till HR-avdelning 
Tabell 3  

Intervjufrågor kopplade till tidigare forskning. 

Frågor            Artikel/Teori 

1.Kan du berätta lite om dig själv och företaget 

såsom namn på företaget, vilken befattning du  

har samt hur länge du har arbetat inom företaget? 

2.Vi har hört att ni erbjuder exit-samtal när  

personal väljer att sluta. Har du hållit i exit-samtal?  

Om ja, vad skulle du säga är den främsta anled- 

ningen som personal lyfter fram till att sluta?  

Om nej, varför inte? Är det många som tackar nej 

till det? 

3.Upplever du att nyanställda har uppfattningar   Gertsson et al. (2017) 

innan de börjar arbeta som inte stämmer överens   Expectancy theory 

med verkligheten? Om ja, vilka uppfattningar är   Expectation gap 

felaktiga?  

4.Hur skulle du säga att de anställdas balans mellan Gertsson et al. (2017) 

arbete och privatliv ser ut? Är detta något ni pratar 

om inom företaget? 

5.Arbetar de anställda mycket övertid? Om ja, ser Broberg et al. (2020) 

de anställda det som ett problem eller är det något 

som har blivit accepterat inom företaget? Är detta 

något som det pratas mycket om inom företaget? 

6.Hur ser det ut med utbrändhet inom företaget?  Herda (2012) 

Vad är det som leder till utbrändhet i sådana fall?  Chong & Monroe (2015) 
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7.Upplever du att flertalet av de anställda är    Herda (2012) 

stressade i sitt arbete? Hur märker du det i så   Chong & Monroe (2015) 

fall? Om ja, ser de anställda det som ett problem  

eller är det något som har blivit accepterat inom  

företaget? Hur arbetar företaget för att motverka  

stress hos de anställda? 

8.Använder ni er utav någon typ av mentorskap,   Nouri & Parker (2020) 

både vid anställning och under anställningen?  Chan et al. (2008) 

Om ja, på vilket sätt? Om nej, erbjuder ni något  Social exchange theory 

annat typ av stöd till de anställda? Vad tror du  

att något typ av stöd kan bidra till under hela 

anställningen?  

9.Hur ser relationerna ut inom företaget? Är det  Herda (2012) 

någon skillnad i relationerna mellan de olika    Social exchange theory 

nivåerna/positionerna inom företaget?  

10. Om vi verkligen vill förstå vad som bidrar till 

att personal inom revisionsbranschen väljer att 

sluta, vad skulle vi då fråga som vi inte redan  

har gjort? 
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Bilaga 3 – Kodningsmall 
Tabell 4  

Kodningsmall för intervjuerna. 

                                     Meningsbärande      Kod    Kategori        Tema 

                                             enhet 

Hög personal- 

omsättning 

Uppfattningar  

& förväntningar 

Upplevelse 

Bakgrund 

 

 

 

 


