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FÖRORD 

 
Detta examensarbete utgör 30 högskolepoäng och det avslutande momentet på vår 

civilekonomutbildning vid Luleå tekniska universitet. Vi vill rikta ett stort tack till vår 

handledare Ossi Pesämaa som med ett brinnande engagemang bidragit med värdefulla 

synpunkter och råd under arbetets gång. Vi vill även tacka alla respondenter som tog sig tid 

att besvara enkäten. Slutligen vill vi rikta ett tack till våra studiekamrater som med 

konstruktiv kritik hjälpt oss att förbättra arbetet.  
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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med examensarbetet är att förklara paradoxen hög personalomsättning i en attraktiv 

bransch och hur styrning kan reducera spänningarna som uppstår av paradoxen. För att uppnå 

syftet utgår studien från revisionsbranschen där detta paradoxala förhållande råder. En 

teoretisk analysmodell utvecklas med stöd från tidigare forskning. Modellen och dess 

hypoteser prövas genom en teoretiskt anpassad elektronisk enkätundersökning. Totalt deltog 

408 respondenter, varav 221 verksamma revisorer, 52 före detta revisorer och 135 potentiella 

revisorskandidater. Analysen bygger på en multivariat statistisk analys och en kvalitativ post-

hoc analys. Resultatet ger en indikation på att bristande styrning är en förklaring till att 

personalomsättningen är hög trots branschens attraktivitet. Stöd och uppföljning visar sig ha 

en positiv inverkan på arbetstillfredsställelse, lojalitet, intentionen att stanna och stress. 

Belöningssystem används idag i syfte att motivera personal och få dem att stanna på 

arbetsplatsen. Trots detta, och den attraktivitet revisionsyrket besitter, är 

personalomsättningen hög. Resultatet visar att styrning genom stöd och uppföljning förstärker 

effekterna av belöningar och förväntningar. I enlighet med resultatet innebär detta att risken 

för frivilliga uppsägningar minskar och intentionen att stanna ökar. Genom att reformera sin 

styrning och inkludera stöd och uppföljning i en större utsträckning kan revisionsbyråer 

således bidra till att upplösa den identifierade paradoxen. För den kunskapsintensiva 

revisorsprofessionen skulle detta innebära värdefulla kostnadsbesparingar. 

 

Nyckelord: revisionsbranschen, personalomsättning, attraktivitet, paradox, styrsystem, 

belöningssystem, förväntningar, arbetstillfredsställelse, lojalitet, stress  

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of this thesis is to explain the paradox of high employee turnover in an attractive 

industry and how management control can reconcile the tensions that occur as a consequence 

of the paradox. To achieve the purpose the study will use the accounting industry where this 

paradoxical situation occurs. A theoretical analytical model is developed with support from 

previous research. The model and its hypotheses are tested through a theoretically designed 

electronic survey. A total of 408 respondents participated, of which 221 people are active 

public accountants, 52 former public accountants and 135 potential candidates in public 

accounting. The analysis is based on a multivariate statistical analysis and a qualitative post 

hoc analysis. The result offers an indication that inadequate management control explain why 

employee turnover remain high despite the attractiveness of the industry. Personnel and action 

controls are proven to have positive effects on job satisfaction, commitment, the intention to 

stay and exhaustion. Reward systems are currently being used with the purpose of motivating 

staff and making sure they stay with the company. Despite this, and the attractiveness the 

accounting industry holds, the employee turnover is high. The results show that personnel and 

action controls strengthen the effects of rewards and expectations. In accordance with the 

results this mean the likelihood of voluntarily termination decreases, and the intention to stay 

increases. By reforming the management practices to include personnel and action controls in 

a larger scale, accounting firms can contribute to resolving the identified paradox. For the 

knowledge intensive accounting profession, this would lead to valuable cost savings.  

 

Keywords: accounting profession, staff turnover, attractivity, paradox, management control 

system, reward system, expectations, job satisfaction, commitment, exhaustion 
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1. INLEDNING 
Hög personalomsättning är något som länge präglat revisionsbranschen

1 
(Chi, Hughen, Lin & 

Lisic, 2013; Hiltebeitel & Leauby, 2001; Lawrence, 1998; Roth & Roth, 1995).  

Personalomsättning är förenat med en god eller inadekvat felaktig omsorg om hur resurser 

bidrar till att nå individuella och organisatoriska mål (Gregson, 1992; Kleine & 

Weißenberger, 2014; Mathieu & Zajac, 1990; Meyer, Stanley, Herscovitch & Topolnytsky, 

2002). Hiltebeitel och Leauby (2001) kom fram till att färre än hälften av de som påbörjade 

sin karriär inom extern revision efter examen arbetade kvar efter tre år. Inspektioner som 

genomförts av arbetsmiljöverket visar att hög personalomsättning är ett återkommande 

problem för de större revisionsbyråerna (Srf konsulterna, 2015; Statskoll, 2015; Kollega, 

2015). Trots detta ligger de fyra internationellt största revisionsbyråerna
2
 i toppen av de mest 

attraktiva arbetsgivarna för ekonomistudenter i Sverige (Universum Global, 2016). 

Placeringarna varierar mellan sex och tjugofyra (ibid.). I den nordiska undersökningen
3 

blir 

det tydligt att en ännu högre attraktivitet föreligger då dessa revisionsbyråer återfinns i topp 

tio med två av byråerna på en första och andraplats (ibid.). Att anställda relativt snabbt 

avslutar sin anställning är paradoxalt med tanke på revisionsyrkets attraktivitet på 

arbetsmarknaden. Rosen (1994) definierar paradox som spänningar som ofta står i motsats 

eller är motstridiga till varandra (eng. ”the dynamic tensions of juxtaposed opposites” s.17). 

En paradox som bygger på sådana spänningar är den höga personalomsättningen som präglar 

den attraktiva revisionsbranschen.  

 

Det är sannolikt att revisionsyrkets attraktion har sin grund i professionens status (Eriksson & 

Flisbäck, 2011; Chia, 2003), karriärmöjligheter och kompensation (Chia, 2003). 

Karriärmöjligheterna bekräftas av revisionsbyråerna själva där de framhåller erbjudanden om 

tydliga karriärstegar, utbildningar och utvecklingsmöjligheter (Deloitte, 2016; EY, 2016; 

KPMG, 2016; PwC, 2016). Regelverk och bestämmelser kring revision och redovisning är 

ständigt i förändring och därför krävs utbildningar som håller personalen uppdaterad för att 

kunna konkurrera och erbjuda revision med hög kvalitet (FAR, 2016). Det är således naturligt 

att professionen kräver stora utvecklingsmöjligheter. I kunskapsintensiva företag utgörs en 

stor del av arbetet av välutbildade och kvalificerade anställda (Alvesson, 1995; Morris & 

Empson, 1998; Starbuck, 1992).  Typiska exempel på kunskapsintensiva företag är advokat- 

och revisionsbyråer, datakonsultföretag och reklambyråer. Personalomsättningen i 

kunskapsintensiva företag tenderar att vara högre än i andra branscher (Alvesson, 2000). 

Kunskapsintensiva företag vill få kvalificerad och rätt personal att stanna i företaget då 

personalen är en kritisk resurs (Alvesson, 2000; Coff, 1997).  Enligt Torstendahl (1990) är 

professioner ”kunskapsbaserade grupper”. Professioner kännetecknas av lång formell 

utbildning, kunskap som baseras på vetenskap, komplicerade arbetsuppgifter och en stark 

branschorganisation (Alvesson, 1993). Organisationer med ett högt antal anställda med dessa 

funktioner kan klassificeras som professioner (ibid.). Alvesson (2004) menar att 

revisionsbyråer räknas som en profession, vilket är en snävare definition av ett 

kunskapsintensivt företag. 

 

Revisionsbyråer har en hierarkisk struktur med revisorsassistenter längst ner och delägare i 

toppen (Civilekonomen, 2011). Bullen och Martin (1987) har undersökt den höga 

personalomsättningen inom revisionsbranschen och observerat att anställda i lägre positioner i 

                                                 
1Revisionsbranschen (SNI 69202) omfattar de företag som bedriver extern revisionsverksamhet (revisionsbyråer).  
2 Big4; EY, Deloitte, KPMG, PwC. 
3 Sverige, Finland, Norge och Danmark 
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större utsträckning väljer att avsluta sin anställning än de som har en högre hierarkisk 

position. Byråerna bör behålla de nyanställda så länge att de hinner befordras till en högre 

nivå för att minska risken för uppsägning (Chia, 2003). Om anställda lämnar företaget under 

de första åren kommer inte kostnaderna för rekrytering, upplärning och utbildning att täckas 

(Hill, Metzger, & Wermert, 1994). En publik internationell revisionsbyrå uppskattade att 

kostnaden för att ersätta en anställd uppgår till 150 % av dennes årslön (Hiltebeitel & Leauby, 

2001). Att gå miste om kvalificerad personal som har erfarenhet och kompetens är kostsamt 

för den kunskapsintensiva revisionsprofessionen (Rhode, Sorensen & Lawler, 1977). Chi et 

al. (2013) menar att hög personalomsättning som innebär ständiga nyrekryteringar och 

upplärningsprocesser är ett problem eftersom det kan leda till försämrad revisionskvalitet. 

Dessutom kan förluster av klienter uppstå vid avsaknad av förtroende och trygghet. När olika 

revisorer eller team ständigt står till förfogande finns en risk att klienter övergår till 

konkurrenter på grund av bristande kontinuitet (Herda & Lavelle, 2012). Det finns även en 

risk att anställda som slutar och startar eget tar med sig klienter vid uppsägning. På så sätt kan 

revisionsbyrån förlora både värdefull personal och viktiga klienter (Alvesson, 2000).  

 

Styrning handlar i grunden om att påverka människors tankar och handlingar och är ett 

verktyg för att få anställda att agera enligt företagets mål och riktlinjer (Anthony, 2014). Det 

är vanligt att belöningssystem används i syfte att motivera personal och få dem att stanna på 

arbetsplatsen (Arvidsson, 2005). Belöningar kan vara av monetär och ickemonetär art. Det 

kan handla om bonusar, löneförhöjningar, middagar, uppskattning, beröm och offentligt 

erkännande (Bartol & Srivastava, 2002). Det upplevda värdet av att få utföra ett visst 

prestigefyllt arbete kan klassificeras som en inre belöning (ibid.). Monetära belöningssystem 

föreslås ofta som metod för att motivera anställda och få dem att prestera på en högre nivå 

(Atkinson, Banker, Kaplan & Young, 2001; Zimmerman, 2000). Det finns dock olika utfall av 

studier som gjorts inom ämnesområdet. Bonner och Sprinkle (2002) poängterar att brist på 

nödvändiga kunskaper kan göra att monetära belöningssystem inte leder till ökad 

ansträngning och/eller prestation. Rubenowitz (2004) menar att lönen ofta spelar en 

underordnad roll då det gäller arbetstillfredsställelse och arbetsmotivation jämfört med värdet 

av att utföra arbetet. Lönen kan enligt Rubenowitz ses som ett uttryck för uppskattning. Lönen 

får då ett symbolvärde där jämförelse sker med andra anställda på arbetsplatsen. En sådan 

jämförelse blir mer avgörande för lönens motivationskraft än lönesumman i sig (ibid.).  

 

Överensstämmelse mellan organisationens och individens värderingar har en positiv inverkan 

på arbetstillfredsställelse och den tid individen stannar i organisationen (Chatman, 1991; Meir 

& Hasson, 1982). Chatman (1991) menar att överensstämmelse kan skapas genom urval och 

socialisering. Det förstnämnda avser bedömning och utvärdering av individens lämplighet vid 

rekryteringen. Socialisering innebär att organisationen efter rekrytering påverkar och influerar 

den anställdes värderingar, attityder och beteenden (Chatman, 1991). I båda fallen är det 

styrning som berörs. Av ovanstående ges en indikation på att urvalsprocessen skulle kunna 

vara bristande om matchning inte kan uppnås. Avgår en individ av andra skäl, trots matchning 

vid urvalsprocessen, skulle det kunna bero på bristande socialisering. Enligt en undersökning 

av arbetsmiljöverket framkom att revisionsbyråer präglas av höga stresstoppar och är en av de 

arbetsgivare som brister i att motverka arbetsrelaterad stress bland anställda (Srf konsulterna, 

2015). Inspektionen visade att det saknas bedömning av risker och handlingsplaner för att 

minska påfrestningarna (Srf konsulterna, 2015; Statskoll, 2015; Kollega, 2015). Herda och 

Lavelle (2012) menar att individer som upplever att de får tillräcklig hjälp och rättvis 

behandling uppträder mer lojalt. Dessa individer har i sin tur lägre risk för att bli utbrända och 

avsluta sin anställning (Herda & Lavelle, 2012). Lojalitet har även gynnsamma effekter på 

prestation och andra arbetsrelaterade beteenden såsom frånvaro, uppsägning och motivation 
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(Gregson, 1992; Mathieu & Zajac, 1990; Meyer et al., 2002). Kleine och Weißenberger 

(2014) fann en stark koppling mellan typ av styrverktyg och lojalitetsnivå, vilket stärker 

påståendet om att styrningen spelar en viktig roll för att behålla personal.    

 

Tidigare studier har visat att infriade förväntningar leder till en positivare arbetsinställning 

och lägre personalomsättning (Major, Kozlowski, & Chao, 1995; Pearson, 1995; Sorensen & 

Sorensen, 1974). Om individen förväntar sig mer än vad företaget levererar kan besvikelsen 

få dem att självmant avgå (Sunder, 2002). Oinfriande förväntningar kan således vara orsaken 

till att individer väljer att avgå när de väl kommit in i revisionsbranschen. Bullen och 

Flamholtz (1985) ger en indikation på att många revisorer endast ser yrket som en bra start på 

sin framtida karriär. Ett frivilligt avhopp ligger därmed nära till hands efter att individen 

erhållit den kunskap som eftersträvas. Frivilliga uppsägningar medför betydande kostnader 

(Hill et al., 1994; Rhode et al., 1977). En utmaning för revisionsbyråer är att lyckas rekrytera 

och behålla rätt personal (Civilekonomen, 2009). Styrning kan påverka individens motivation 

och vilja att stanna på arbetsplatsen och därför är det en fördel att ha klart för sig vad den 

höga personalomsättningen grundas på. Resultatet av denna studie bidrar därmed med 

värdefull information. Resultatet ger en förklaring till den identifierade paradoxens
4
 existens 

och vad som kan bidra till att upplösa den.  

 

Det finns idag få vetenskapliga svenska studier inom ämnesområdet. Större delen av tidigare 

forskning har genomförts i andra länder (e.g. Chi et al., 2013; Herda & Lavelle, 2012; 

Hiltebeitel & Leauby, 2001; Chia, 2003; Roth & Roth, 1995). Detta kan på grund av 

skillnader i ekonomisk situation och kultur inte anses som fullt generaliserbart i Sverige (e.g. 

Chi et al., 2013; Herda & Lavelle, 2012). Det är därmed av intresse att empiriskt fastställa 

situationen inom den svenska revisionsbranschen. Att befintliga studier dessutom tyder på 

olika uppfattningar om vad som motiverar personalen (e.g. Atkinson et al., 2001; Bonner & 

Sprinkle, 2002; Zimmerman, 2000) gör det extra intressant att undersöka vidare. Vad ovan 

sagts tyder på att det idag saknas tillräcklig kunskap om orsakerna till att revisorer frivilligt 

säger upp sig och väljer att gå andra vägar. Att förklara varför och applicera det på den 

svenska revisionsbranschen blir denna studies bidrag. Med avseende på det identifierade 

problemet lyder studiens frågeställning: Varför är personalomsättningen så hög inom den 

attraktiva revisionsbranschen och hur kan styrning bidra till att upplösa en sådan 

paradox?  

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att förklara paradoxen hög personalomsättning i en attraktiv bransch 

och hur styrning kan reducera spänningarna som uppstår av paradoxen. För att uppfylla syftet 

utgår studien från revisionsbranschen där detta paradoxala förhållande råder. Ansatsen är att 

klargöra vad som påverkar anställdas benägenhet att stanna på arbetsplatsen och vilken roll 

styrning har i detta. Hypoteser som landar i en teoretisk analysmodell utvecklas med stöd från 

tidigare forskning. På så sätt har paradoxen teoretiserats. Modellen prövas sedan genom en 

elektronisk enkätundersökning och multivariat statistisk analys. Vedertagna teoretiska mått 

inom styrning och prestation har identifierats och legat till grund för enkätens utformning. 

Studien innefattar individer som är på olika stadier i sin karriär vilket gör att samband och 

avvikelser kan identifieras mellan grupperna. Vidare kan en analys göras om revisionsbyråer 

brister i sin styrning och om de synliggör problemet med den höga personalomsättningen. 

Analysen kan även fastställa andra faktorer som har en avgörande betydelse för att trenden ser 

ut som den gör. Genom att besvara syftet kan slutligen studien bidra med ett underlag för 

framtida kostnadsbesparingar. 

                                                 
4 Med paradox i denna studie avses det motsägelsefulla förhållandet: hög personalomsättning trots hög attraktivitet.  



 

 4 

2. TEORETISK REFERENSRAM 
Följande avsnitt kommer att behandla relevant litteratur från tidigare forskning och teorier 

som tillsammans hjälper till att skapa en grundläggande förståelse av ämnesområdet. 

Avslutningsvis presenteras en teoretisk analysmodell som sammanknyter teoriavsnittet. 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
Behaviorism (eng. behavioral theory) är en djupt rotad och omfattande organisationsteori med 

många grundläggande idéer och antaganden (Cyert & March, 1963; March & Simon, 1958). 

Fokus ligger på processen genom vilken organisationer tar beslut (Argote & Greve, 2007). 

Behaviorismen är föregångaren till feedbackteorin (eng. performance-feedback theory) och 

förklarar organisationers reaktion och anpassning till omgivningen (Greve, 2003). En av 

huvudidéerna är att organisationer kan ses som en uppsättning av kontrakt eller en allians 

mellan aktörer (Cyert & March, 1963). Om organisationer består av kontrakt eller allianser är 

styrning en operativ mekanism för att få organisationen att fungera (Sunder, 2002). Genom att 

ingå kontrakt ger aktören ett löfte att leverera resurser och blir i sin tur lovad resurser i 

gengäld för sina prestationer (ibid.). Sunder menar att aktörer ingår kontrakt när värdet av att 

delta i organisationen överväger kostnaden eller uppoffringen kontraktet innebär. För att en 

organisation ska vara framgångsrik måste kontrakten tillfredsställa aktören genom att leverera 

tillräckligt med resurser (Sunder, 2002). Om förväntningarna inte uppfylls kan kontraktet 

upplösas (ibid.).  

 

Många ekonomiska teorier utgår från att människor är rationella i sitt beslutsfattande (Greve, 

2003). Rationellt beslutsfattande avser att individer utvärderar det totala antalet möjliga 

alternativ innan ett beslut fattas och väljer därefter det mest förnuftiga alternativet (ibid.). 

Beslutet är således en konsekvens av processen att ta beslutet. Behaviorismens viktigaste 

bidrag till feedbackteorin är begränsad rationalitet (Greve, 2003). Individer är begränsat 

rationella på grund av begränsad information. Begränsad rationalitet omfattar även förmågan 

eller oförmågan att hantera och bearbeta det totala antalet utfall som ett beslut resulterar i 

(ibid.). Istället för att agera rationellt förenklar individer beslutfattande genom att sätta upp 

mål och försöker därefter hitta olika vägar att möta målet (ibid.). Mål har därför blivit centralt 

för dessa teorier (Greve, 2003; Lounsbury & Beckman, 2015). Enligt feedbackteorin är en 

central idé att beslutsfattare utgår från en uppsatt ambitionsnivå för att utvärdera prestation 

mot organisationens mål (ibid.). Feedback om att prestationer ligger under dessa ambitioner 

leder till att individer försöker hitta sätt att förbättra sin prestation, vilket leder till förändring i 

organisationen (Lounsbury & Beckman, 2015).  

2.1.1 Paradoxala spänningar 

En strategi för skapandet av en teori är att hitta teoretiska paradoxala spänningar eller 

motsatser (Poole & Van de Ven, 1989). Dessa spänningar och motsatser används för att fånga 

mekanismer eller förutsättningar som upplöser eller mildrar spänningen och motsättningen 

(ibid.). Paradoxer utgör på så sätt en grund för en eller flera teorier som annars verkar 

motsägelsefulla (ibid.). Rosen (1994) definierar paradox som ”the dynamic tensions of 

juxtaposed opposites”. Begreppet paradox används av många forskare som ett paraplybegrepp 

för att beskriva intressanta och tankeväckande spänningar och motsättningar (Poole & Van de 

Ven, 1989). Paradox kan förklaras som något som väcker uppmärksamhet, som ett pussel som 

behöver en lösning (ibid.). Paradoxer belyser inkonsekvens och inre motsägelser i logiska 

antaganden (ibid.). Sådan inkonsekvens är vanlig i organisationer och i synnerhet i mål, 

måldefiniering och måluppfyllelse (Bouchikhi, 1998; Mitroff, 1995; Poole & Van de Ven, 

1989). Om organisationsmiljön (eng. business environment) präglas av växande komplexitet 

och turbulens (Handy, 1994) kommer organisationens framgång eller misslyckande bero på 
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dess förmåga att styra och hantera (eng. manage) de paradoxala spänningarna som finns 

(Lado, Boyd, Wright & Kroll, 2006). 

 

En paradox som bygger på sådana spänningar har identifierats inom revisionsbranschen. 

Revisionsyrkets attraktivitet innebär enligt logiken att de som får möjligheten att arbeta inom 

branschen också stannar kvar. Det logiska resonemanget håller inte i praktiken eftersom 

personalomsättningen är hög till följd av att anställda relativt snabbt avslutar sin anställning 

(e.g. Chi et al., 2013; Hiltebeitel & Leauby, 2001; Lawrence, 1998, Roth & Roth, 1995). Med 

utgångspunkt från feedbackteorin och utifrån ett logiskt resonemang kan den höga 

personalomsättningen ses som en slags negativ feedback på revisionsbyråernas styrning och 

agerande. Enligt feedbackteorin leder feedback till förändring. Revisionsbyråerna bör därför 

enligt teorin diagnostisera orsakerna till problemet som föreligger med den höga 

personalomsättningen. Med mer kunskap om dessa förutsättningar kommer potentiella 

spänningar att utkristalliseras (Poole & Van de Ven, 1989). 

 

De paradoxala spänningarna kan vara sammankopplade med att organisatoriska 

prestationsmål inte är matchade med individuella mål (Goold & Quinn, 1990). Spänningarna 

kan upplösas genom att utreda anledningen till att anställda väljer att säga upp sig, agera och 

skapa en förändring i organisationen. En orsak till att problemet fortfarande existerar är att det 

skulle kunna föreligga en oförmåga eller ovilja att granska förutsättningarna. En annan 

utgångspunkt är att det föreligger en olust att ta in den specifika kompetens som krävs för att 

utreda situationen. Granskning av dessa förutsättningar kan klargöra om revisionsbyråerna 

synliggör problem med den höga personalomsättningen. Genom att diagnostisera orsakerna 

och tillämpa en lämplig och fungerande ekonomistyrning skulle revisionsbyråerna sannolikt 

kunna påverka och reducera den höga personalomsättningen som råder inom branschen. På så 

sätt skulle spänningarna som uppstår av paradoxen minska. 

2.2 Styrsystem 
Under de senaste åren har nya begrepp och koncept utvecklats för att förklara området 

ekonomistyrning (Strauß & Zecher, 2013). Olika uppfattningar har förekommit om 

definitionen av begreppet styrsystem (eng. management control systems) och vad som är dess 

ändamål (Malmi & Brown, 2008). Detta har lett till svårigheter för forskare att hitta en 

enhetlig definition (Strauß & Zecher, 2013). Anthony (1965) definierar styrsystem som en 

cybernetisk process genom vilken högre uppsatta chefer mäter underställdas prestationer och 

jämför dessa mot uppsatta mål. Nyare och bredare koncept förklarar styrsystem som alla 

processer och system som används i syfte att säkerställa att anställdas beslut och beteenden 

överensstämmer med organisationens övergripande mål och strategier (Merchant & Van der 

Stede, 2003). ”MCS address the behavior of the employees because it is people in the 

organization who make things happen” (ibid., s.7). Styrning är inte begränsad till att enbart 

fokusera på mätning och återkoppling av finansiell prestation den omfattar också andra typer 

av styrmekanismer och system (Abernethy & Chua, 1996; Bisbe & Otley, 2004; Macintosh & 

Daft, 1987; Malmi & Brown, 2008; Merchant, 1985; Widener, 2007). Inom området 

”Management Accounting and Control” benämns styrning som ett verktyg för att skapa lojala 

medarbetare och uppnå organisationsmål (Kleine & Weißenberger, 2014).  

 

Den situationsbaserade teorin betonar att ett styrsystem som fungerar i en situation inte 

nödvändigtvis är lika bra i en annan (Macintosh & Quattrone, 2010). För att få en fungerande 

styrning krävs en matchning mellan styrsystem och situationsfaktorer. Det som utgör 

situationen är den kontext som råder i form av externa faktorer (t.ex. omgivning) och interna 

faktorer (t.ex. kultur) (ibid.). Macintosh och Quattrone (2010) menar att säkerhet i miljön och 
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kunskap om mål och medel är andra faktorer som spelar in vid val av styrsystem. För att 

styrningen ska leda till bästa möjliga utfall rekommenderas en balans mellan finansiella och 

icke finansiella styrsätt (Kihn, 2007). Att finna den kombination av styrsätt som är mest 

adekvat för att förbättra prestation har identifierats som ett problem i praktiken (ibid.). All 

styrning är inte effektiv, exempelvis är den inte alltid nödvändig, objektiv, tidsanpassad, 

begriplig och kostnadseffektiv (Merchant & Van der Stede, 2003). En kombination av formell 

och informell styrning har visat sig vara centrala delar för en effektiv styrning (Caldwell, 

Truong, Linh & Tuan, 2011; Tucker, 2010).  

2.2.1 Uppföljning 

Uppföljning (eng. action controls) är ett teoretiskt begrepp inom styrning som omfattar 

förtydligande av mål, förväntningar, vägledning och struktur (Dermer & Lucas, 1986; Kleine 

& Weißenberger, 2014; Machin, 1979). Uppföljning är enligt Kleine och Weißenberger 

(2014) att klassificera som ett formellt styrverktyg. Styrverktyget uppföljning omfattar att 

följa upp individers aktiviteter och prestationer genom att fokusera på anställdas agerande och 

sätt att utföra sina arbetsuppgifter (Merchant & Van der Stede, 2003). Utvärdering sker efter 

anställdas tillvägagångssätt att utföra en specifik uppgift (ibid.). Styrverktyget uppföljning ser 

till att anställda handlar i organisationens intresse och gör individen ansvarig för sina 

handlingar (ibid.). Uppföljning innefattar att vägleda aktiviteter och jämföra verkliga 

beteenden mot de som önskas (Dermer & Lucas, 1986; Machin, 1979). Styrverktyget kan 

hjälpa organisationen att komma till rätta med styrproblem i form av otydliga mål, 

motivationsbrist och personliga begränsningar (Strauß & Zecher, 2013). Genom att fastställa 

formella regler, standardrutiner och begränsningar i utförande kan anställdas handlingar styras 

(Cunningham, 1992; Merchant, 1985). När nödvändiga steg i arbetsprocesser definieras 

tydliggörs organisationens mål, förväntningar och struktur (Kleine & Weißenberger, 2014). 

Således kan anställda fokusera på andra problem istället för vilket tillvägagångssätt som är 

önskvärt för att utföra uppgifter. Detta resulterar i högre produktivitet och måluppfyllelse 

(Cardinal, 2001). Att standardisera uppgifter och skapa manualer som säger vad och hur något 

ska göras kan leda till inskränkt initiativförmåga och kreativitet (Simons, 1995). Det är därför 

av vikt att finna en balans mellan vilka typer av arbetsuppgifter som kan standardiseras och 

inte. Istället för att specificera tillvägagångssättet för en viss uppgift kan istället tydliga 

begränsningar förmedlas som innefattar vad som inte är tillåtet i organisationen (ibid.). 

Därmed tydliggörs organisationens förväntningar samtidigt som initiativförmåga och 

kreativitet främjas (ibid.).  

2.2.2 Stöd  

Stöd (eng. personnel controls) är ett teoretiskt begrepp inom styrning som omfattar 

personalaktiviteter som rekryteringsprocess, utbildning, träning och placeringsmetoder 

(Abernethy & Brownell, 1997; Widener, 2004). Stöd är att klassificera som ett informellt 

styrverktyg (Kleine & Weißenberger, 2014). Styrverktyget stöd handlar om att se styrningen 

på individnivå (Strauß & Zecher, 2013). Styrningen decentraliseras vilket innebär att anställda 

ska drivas och motiveras av egna mål som överensstämmer med organisationens (ibid.). 

Genom styrverktyget stöd kan ledningen stötta och främja organisationens rikaste resurs, 

humankapitalet (Kleine & Weißenberger, 2014).  Genom att avsätta tid och resurser för att 

synliggöra och utbilda personal kan potentiell missanpassning mellan individen och 

organisationskulturen förhindras (Ouchi, 1979; Snell, 1992). Organisationskultur kan 

definieras som ”the broader values and normative patterns which guide worker behavior, 

practices and policies” (Flamholtz, Das & Tsui, 1985, s. 45). Finns överensstämmelse mellan 

organisationens och individens värderingar kommer den anställde självmant att agera enligt 

dessa (Malmi & Brown, 2008). Överensstämmelse har även visat sig ha en positiv effekt på 

arbetstillfredsställelse och den tid individen stannar i organisationen (Chatman, 1991; Meir & 
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Hasson, 1982). Vid urvalsprocesser uppskattar organisationer om individer har en viss 

karaktär som passar organisationen i termer av erfarenhet, intelligens, kunskap och förmågor 

(Malmi & Brown, 2008). En god urvalsprocess bedöms ge en högre insats för organisationen i 

form av prestation och arbetstillfredsställelse (ibid.). För att få anställda att stanna i 

organisationen efter rekrytering är stöd ett lämpligt styrverktyg. Via en genomtänkt 

rekryteringsprocess, utbildning och träning främjas individuell utveckling och lojalitet hos 

anställda (Kleine & Weißenberger, 2014).   

2.3 Belöningssystem 
Ett belöningssystem består av integrerade strategier, processer och metoder för att gengälda 

anställda (Armstrong, 2002). Belöningar är ett sätt att visa uppskattning och kompensera 

anställda för extraordinära arbetsinsatser och värdeskapande som organisationen berikats med 

(ibid.). Armstrong (2002) menar att belöningar utdelas efter skicklighet, kompetens och 

bidrag till organisationen. Huvudsyftet med belöningssystem är att dirigera arbetsstyrkans 

beteenden i önskvärd riktning (ibid.). Belöningssystem används som styrmekanism i syfte att 

motivera personal och få dem att stanna på arbetsplatsen (Arvidsson, 2005). Motivation 

relateras till de psykologiska processer som får individer att agera (Ryan & Deci, 2000). 

Motivation styr en individ mot ett mål och får individen att fortsätta eftersträva uppfyllelse av 

målet (Sadri & Bowen, 2011). Anställda som är motiverade tenderar att arbeta hårdare, 

leverera bättre resultat och högre kvalitet (ibid.). Motiverade individer har enligt Sadri och 

Bowen (2011) visat sig vara mindre benägna att lämna arbetsplatsen. Detta tyder på att ett 

fungerande belöningssystem är av vikt för revisionsbyråer i syfte att öka anställdas motivation 

och minska personalomsättningen.  

2.3.1 Formella och informella belöningar 

Belöningssystem kan utformas och tillämpas på olika sätt. Armstrong menar att ”the way 

people use the reward system is the system” (Armstrong, 2002, s.5). Ett belöningssystem kan 

bestå av monetära kompensationer (fast och rörlig ersättning), övriga anställningsförmåner 

och icke monetära belöningar (ibid.). Icke monetära belöningar omfattar social bekräftelse 

och uppskattning av annat slag än kompensation av ekonomiskt värde. Icke monetära 

belöningar är i större utsträckning av psykologisk karaktär (ibid.). Armstrong (2002) 

beskriver icke monetära belöningar som erkännande, beröm/uppskattning, prestation, ansvar 

och personlig utveckling. Tillsammans utgör kombinationen av monetära belöningar, 

anställningsförmåner och icke monetära belöningar organisationens totala belöningssystem 

(Armstrong, 2002). Belöningssystemet kan ha såväl formella som informella inslag (Svensson 

& Wilhelmsson, 1988). Skillnaden ligger framförallt i hur belöningarna tilldelas, om de är 

planmässiga/väl genomtänkta eller inte (ibid.). Svensson och Wilhelmsson (1988) menar att 

de formella belöningarna till stor del är strategiska och framtagna i syfte att stärka 

måluppfyllelse inom organisationen. Informella belöningar är istället mer av impulsiv art och 

kan uppfattas mer diffusa (ibid.). Det kan exempelvis handla om offentligt erkännande, en 

klapp på axeln eller muntligt beröm (Svensson & Wilhelmsson, 1988).  

2.3.2 Kortsiktiga kontra långsiktiga belöningar 

I enlighet med agentteorin kan belöningssystem leda till att den som har rätt till belöning 

agerar i egenintresse (Macintosh & Quattrone, 2010). Detta innebär en risk att individer 

agerar kortsiktigt i syfte att själv uppnå maximal vinning (ibid.). För att undvika att 

organisationens långsiktiga lönsamhet påverkas negativt, är det av vikt att belöna rätt 

(önskvärda) beteenden men även att finna en balanserad kombination mellan långsiktiga och 

kortsiktiga belöningar (Anthony & Govindarajan, 2007). Kortsiktiga mål kan exempelvis 

grundas på årets lönsamhet (ibid.). Lawler och Hackman (1969) menar att ett framgångsrikt 

kortsiktigt belöningssystem kräver att anställda har vetskap gällande de krav som ställs för att 
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uppbära belöningarna. Kortsiktiga incitament är greppbara och skapar tydliga mål, samtidigt 

som långsiktiga belöningar behövs för att skapa en balans mellan kortsiktighet och 

långsiktighet (Anthony & Govindarajan, 2007). Därmed minskar risken för kortsiktigt 

agerande på bekostnad av långsiktig måluppfyllelse (ibid.). Långsiktiga belöningar baseras 

enligt Anthony och Govindarajan på långsiktiga prestationer och är ofta kopplade till 

progressionen av organisationens aktier. Att belöna med aktieoptioner kan leda till förbättrade 

prestationer ur både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv (ibid.). Anställda med aktier i 

företaget (partners) tenderar att vara mer angelägna gällande organisationens lönsamhet 

(ibid.). Partnerskap är något som förekommer inom revisionsprofessionen (Alvesson, 2000).  

 

För att belöningssystemet ska vara effektivt och fylla dess funktion bör prestationskrav tydligt 

kommuniceras (Hall, Smith & Langfield-Smith, 2005). Målsättningsteorin förespråkar att det 

är mål som gör att individer motiveras och anstränger sig (Locke & Latham, 1990). Utmanade 

mål leder till ökad ansträngning eftersom det finns en vilja hos individer att prestera (ibid.). I 

enlighet med målsättningsteorin kan monetära belöningar påverka individer att sätta högre 

och mer utmanade mål än de annars skulle (Bonner & Sprinkle, 2002). Bonner och Sprinkle 

(2002) poängterar att uppsatta mål har en positiv effekt på ansträngning och prestation under 

monetära belöningar. Därför föreslås att monetära belöningar bör kombineras med 

prestationsmål för att motivera anställda (ibid.). Enligt Bonner och Sprinkle (2002) innebär 

belöningssystem inte alltid ökad ansträngning och/eller prestation. De betonar individens 

kompetens/skicklighet och uppgiftens komplexitet som påverkande variabler. Brist på 

nödvändiga kunskaper tenderar att göra belöningssystem mer eller mindre meningslösa 

(ibid.). Vet anställda vad som belönas och vad som krävs för att uppnå belöningarna är 

sannolikheten större att de kommer att eftersträva uppfyllelse av målet (Hall et al., 2005).  

 

Vroom (1964) menar att det är funktionen av två faktorer som får individer att prestera och bli 

motiverade (Bonner & Sprinkle, 2002; Vroom, 1964). Dessa två faktorer är: (1) förväntan på 

relationen mellan ansträngning och ett visst resultat (eng. outcome) (t.ex. förväntan om en 

viss lönenivå för en viss prestationsnivå), (2) värdering av resultatet (t.ex. i den grad utfallet 

som erhålls upplevs attraktivt för individen) (ibid.). Enligt Vroom (1964) kommer den 

uppskattade sannolikheten för att lyckas nå ett visst resultat påverka om individen försöker 

eller inte. För att individer ska vara motiverade och prestera krävs enligt Vroom någon typ av 

resultat som här kan jämföras med belöning. Utifrån Vrooms teori kan resonemanget föras att 

styrning som tydliggör kopplingen mellan prestation och belöning kommer att öka individers 

motivation. Vet inte individer vilka prestationer som ger belöningar och vilken prestation som 

krävs för att uppnå dessa kommer inte belöningen ge önskad effekt (Hall et al., 2005; Bonner 

& Sprinkle, 2002). Styrning utan någon typ av belöning är att se som meningslös då individer 

enligt Vroom inte motiveras att prestera när prestationen inte ger något förväntat resultat. För 

att styrningen ska ge effekt och få individen att agera enligt organisationens mål är belöningar 

således en förutsättning. Genom styrverktygen stöd och uppföljning tydliggörs 

organisationens mål och förväntningar samtidigt som individuell utveckling främjas (Kleine 

& Weißenberger, 2014). Detta ger anställda en uppfattning om vad som belönas och på vilket 

sätt det uppnås, vilket gör att belöningssystemet får en förbättrad effekt (Hall et al., 2005). På 

samma sätt som belöningar är en förutsättning för styrning är således styrning en förutsättning 

för belöningar.  

 

H1a: Det finns ett positivt samband mellan belöningar och styrverktyget stöd. 

H1b: Det finns ett positivt samband mellan belöningar och styrverktyget uppföljning. 
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2.4 Förväntningar 
Förväntningar är att tänka sig och förutspå sin framtid (Sunder, 2002). Individer ingår 

kontrakt med organisationen när de förväntar sig att värdet av att delta med sin prestation är 

värt den uppoffring kontraktet innebär (ibid.). Enligt förväntningsteorin kommer individer att 

vara motiverade och arbeta hårdare om de kan få ut vad de önskar av sina arbeten (Bonner & 

Sprinkle, 2002). Vad individen förväntar sig och om detta i praktiken uppfylls, kommer att 

ligga till grund för ökad motivation och den grad individen ökar sin ansträngning och 

prestation (ibid.). Uppfyllda förväntningar har visat sig leda till en positivare arbetsinställning 

och högre arbetstillfredsställelse, vilket i sin tur leder till lägre personalomsättning (Major et 

al., 1995; Pearson, 1995). Dean, Ferris och Konstans (1988) definierar en yrkesrelaterad 

verklighetschock (eng. occupationad reality shock) som ett stadie då individens förväntningar 

innan påbörjat arbete skiljer sig från dess uppfattningar efter att ha blivit en medlem av 

organisationen. En sådan yrkesrelaterad verklighetschock kan likställas med ett 

förväntningsgap eftersom det uppstår ett gap mellan det som förväntas och det som sedan 

infrias i praktiken (Ruhnke & Schmidt, 2014). Oinfriade förväntningar är kopplat till 

arbetsrelaterat missnöje (eng. job dissatisfaction) och revisorers benägenhet att frivilligt säga 

upp sig (Sorensen & Sorensen, 1972,1974). Phillips och Crain (1996) har genomfört en studie 

som indikerar att många ekonomistudenter inom redovisning har orealistiska förväntningar på 

yrket. De menar att det framförallt handlar om förväntningar gällande ansvar och 

arbetsuppgifter. Dessa orealistiska förväntningar har visat sig leda till missnöje, lägre lojalitet, 

försämrad prestation och högre personalomsättning (Phillips & Crain, 1996). En 

yrkesrelaterad verklighetschock (Dean, Ferris & Konstans, 1988) är således en grund för 

frivillig uppsägning då omställningen från student till anställd kan upplevas omvälvande 

(Hermanson, Hill & Ivancevich, 2009).  

 

I linje med studien av Phillips och Crain poängterar Padgett et al. (2005) att de som direkt 

efter sin utbildning börjar inom branschen har lite arbetslivserfarenhet och därmed en svag 

grund för att bygga upp realistiska förväntningar på yrket. Överdrivna förväntningar kan 

resultera från att företag ofta presenterar en så positiv bild som möjligt i syfte att locka största 

antalet sökande (Roth & Roth, 1995; Wanous, 1980; Wanous, Poland, Premack, & Davis, 

1992). Gomersall, Myers (1966) och Wanous (1980) har studerat urvals- och 

rekryteringsprocessens påverkan på de sökandes och nyanställdas förväntningar. Författarna 

kom fram till att anställda som får realistisk information före påbörjad anställning har mer 

genuina förväntningar. Detta visade sig innebära högre arbetstillfredsställelse och lägre 

personalomsättning.  

 

Den höga attraktionen som yrket är förknippat med baseras på förväntningar (Universum 

Global, 2016). Undersökningen visar att det som studenter anser viktigt i sin framtida karriär 

bland annat är intellektuell utmaning, professionell träning och utveckling, stöd av ledare och 

en känsla av att tjäna ett högre syfte (ibid.). Att rekrytera individer med höga förväntningar 

som vill prestera är fördelaktigt. Enligt Vroom (1964) krävs förväntningar för att individer ska 

bli motiverade och prestera. Motivationen grundas i en förväntan på relationen mellan 

individens ansträngning och ett visst resultat (ibid.). Enligt Vroom kommer individens 

motivation att bygga på individens förväntan om sin sannolikhet att uppbära resultatet och i 

vilken grad individen värdesätter resultatet. Uppskattar individen att sannolikheten att nå 

resultatet är noll kommer individen inte ens att försöka (Vroom, 1964). Genom styrverktygen 

stöd och uppföljning främjas individuell utveckling och nödvändig kunskap erhålls (Kleine & 

Weißenberger, 2014). För att individen ska motiveras och förväntningarna ska mötas krävs 

således styrning. Om individen förväntar sig mer än vad företaget levererar kan besvikelsen få 

dem att självmant avgå (Sunder, 2002). Sunder (2002) menar att utvärdering av individens 
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prestation och kompensation är viktiga delar av styrningen som är nära relaterade till 

individens förväntningar. Styrverktygen stöd och uppföljning påverkar individens 

förväntningar samtidigt som styrningen är influerad av förväntningarna (Sunder, 2002). 

Generösa kompensationer och mycket stöd kan exempelvis få individer tillfredsställda och 

motiverade, men skapar samtidigt nya förväntningar för fortsatt kompensation av liknande 

värde (ibid.). Förväntningar och styrning är på detta sätt nära relaterade.  

 

H2a: Det finns ett positivt samband mellan förväntningar och styrverktyget stöd. 

H2b: Det finns ett positivt samband mellan förväntningar och styrverktyget uppföljning.  

2.5 Organisatorisk lojalitet  
Kleine och Weißenberger (2014) menar att organisatorisk lojalitet (eng. commitment) 

omfattas av tre dimensioner.  Dessa dimensioner innefattar: en stark tro på organisationens 

mål och värderingar, benägenheten att lägga ner en betydande ansträngning för 

organisationens räkning samt avsikten att vara en värdefull medlem av organisationen (Kleine 

& Weißenberger, 2014). Organisatorisk lojalitet handlar om en förbindelse mellan två parter 

där förbindelsen innebär att individen måste ge upp något och göra åtaganden under en längre 

tid (Dwyer, Schurr & Oh, 1987). En jämförelse kan göras med äktenskapet (Morgan & Hunt, 

1994). På samma sätt som i en äktenskapsrelation lovar individen att för en längre tid satsa 

resurser i organisationen. Anställda med hög organisatorisk lojalitet tenderar i större 

utsträckning att engagera sig i handlingar och aktiviteter till förmån för organisationen än i 

egenintresse (Chong & Eggleton, 2007). Lojala individer visar dels en passiv tillhörighet med 

organisationen utifrån sina tankar, värderingar och känslor. De deltar även aktivt genom att 

bidra till organisationens mål och framgång (Jaworski & Young, 1992; Mowday, Steers & 

Porter, 1979). Organisatorisk lojalitet är således ett mått på organisationens framgång (ibid.) 

Organisatorisk lojalitet minskar benägenheten hos anställda att säga upp sig (Tett & Meyer, 

1993) och bidrar till positiva effekter på prestation och motivation (Gregson, 1992; Mathieu 

& Zajac, 1990; Meyer et al., 2002).  

 

Tidigare studier inom revisionsbranschen har indikerat att frånvaron av organisatorisk lojalitet 

är en vanlig anledning till att anställda säger upp sig (Bline, Duchon, & Meixner, 1991; 

Gregson, 1992; Rasch & Harrell, 1990; Snead & Harrell, 1991). Organisatorisk lojalitet är 

beroende av ledarstilen hos organisationens nyckelpersoner (Kleine & Weißenberger, 2014). 

Ledaregenskaper kan definieras som den process där toppchefer avsiktligt utövar inflytande 

över individer för att vägleda, strukturera och underlätta aktiviteter och relationer i en grupp 

eller organisation (Yukl, 2013). När organisationens förväntningar är tydliga kommer 

anställda känna en större tilltro till organisationen. Detta ökar engagemang och identifikation 

med organisationen (Buchanan, 1974; Morris & Steers, 1980). Anställda som har en känsla av 

att de tillhör organisationen och kan identifiera sig med denna upplever sin arbetssituation 

mer positiv (Van Dick et al., 2004) Dessa individer reagerar mer lättsamt i olika situationer 

och ser i större utsträckning omständigheter som nödvändiga för organisationen som helhet 

(ibid.). Individer som identifierar sig med organisationen arbetar i högre utsträckning i 

enlighet med organisationens normer och värderingar (ibid.) 

 

Individer som upplever att de får tillräcklig hjälp och rättvis behandling på den revisionsbyrå 

de arbetar på uppträder mer lojalt (Herda & Lavelle, 2012). Studier om mentorskap inom 

revisionsbranschen har visat att tillgång till en handledare är kopplat till organisatorisk 

lojalitet (Lynn, 2003). Mentorskap minskar sannolikheten för avsiktliga uppsägningar. Detta 

gäller särskilt i de fall då individer uppfattar att mentorn bidrar till karriärutveckling och 

assistans (e.g. Viator & Scandura, 1991; Scandura & Viator, 1994). Kleine och Weißenberger 
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(2014) fann att de positiva effekterna på organisatorisk lojalitet av olika ledarskapsstilar till 

stor del grundades på en samtidig tillämpning av styrning. Författarna kom fram till att vilken 

typ av styrverktyg som används påverkar anställdas lojalitet på olika sätt. De positiva 

effekterna förmedlas av ledningen framför allt genom informella styrsystem. Stöd betonas 

som ett viktigt informellt styrverktyg för att uppnå organisatorisk lojalitet. Cravens, Lassk, 

Low, Marshall och Moncrief (2004) kom fram till att kombinationen av formell och informell 

styrning ökar organisatorisk lojalitet.  

 
Tabell 1 Organisatorisk lojalitet med stöd från tidigare studier. 

Begrepp  Relation (+/-) Begrepp Studie 

Organisatorisk lojalitet - 

 

 

Uppsägning 

 

 

( Bline, Duchon, & 

Meixner, 1991; Gregson, 

1992; Rasch & Harrell, 

1990; Snead & Harrell, 

1991; Tett & Meyer, 1993) 

Informell och formell 

styrning 
+ 

Organisatorisk 

lojalitet 

 

( Cravens et al., 2004; 

Kleine & Weißenberger, 

2014) 

 

Mentorskap; assistans 

Mentorskap; 

karriärutveckling 

+ 

+ 

Organisatorisk 

lojalitet 

Organisatorisk 

lojalitet 

(Lynn, 2003; Scandura & 

Viator, 1994; 

Viator & Scandura, 1991). 

Hjälp och rättvis 

behandling 
+ 

Organisatorisk 

lojalitet 
(Herda & Lavelle, 2012) 

 

Tabell 1 visar empiriska bevis på positiva och negativa samband som identifierats i tidigare 

studier. Samtliga samband är kopplade till organisatorisk lojalitet. Kan revisionsbyråer uppnå 

organisatorisk lojalitet reduceras de paradoxala spänningar som uppkommer av paradoxen 

(Goold & Quinn, 1990). Detta eftersom organisatorisk lojalitet är negativt relaterat till 

uppsägning (e.g. Tett & Meyer, 1993). Assistans går under det formella styrverktyget 

uppföljning och karriärutveckling omfattas av det informella styrverktyget stöd (Kleine & 

Weißenberger, 2014). Genom att tillämpa formell och informell styrning i form av 

styrverktygen stöd och uppföljning förväntas således organisatorisk lojalitet öka. 

 

H3a: Det finns ett positivt samband mellan styrverktyget stöd och organisatorisk lojalitet. 

H3b: Det finns ett positivt samband mellan styrverktyget uppföljning och organisatorisk 

lojalitet. 

2.6 Arbetstillfredsställelse  
Arbetstillfredsställelse är relaterat till en individs affektiva reaktion till arbetet och den 

omgivning där arbetet utförs (Rasch & Harell, 1990). Begreppet kan definieras som den 

attityd en individ har mot specifika moment och uppgifter som utförs i det dagliga arbetet 

(Van Dick et al, 2004). Van Dick et al. (2004) menar att arbetstillfredsställelse härrör från 

källor som lönetillfredsställelse, miljöfaktorer, arbetets egenskaper (i form av variation eller 

autonomitet), kvaliteten på handledarstöd och sociala relationer. Andra forskare betonar att 

individer motiveras av arbetsrelaterade faktorer som tydlighet i uppgiften, skicklighet i 

utförande och meningsfulla uppgifter (Hackman & Lawler, 1971; Hackman & Oldham, 1975; 
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Ting, 1996). Tidigare studier inom revisionsbranschen har indikerat att låg 

arbetstillfredsställelse är en vanlig anledning till att anställda säger upp sig (Bline, Duchon, & 

Meixner, 1991; Gregson, 1992; Padgett et. al, 2005; Porter & Steers, 1973; Rasch & Harrell, 

1990; Snead & Harrell, 1991; Tett and Meyer 1993; Van Dick et al., 2004).  

 

I en studie av flera stora revisionsbyråer visar resultatet att inkonsekventa och partiska beslut 

gällande tilldelning av belöningar som upplevs som orättvisa har en negativ korrelation till 

arbetstillfredsställelse och en positiv korrelation till uppsägning (Parker & Kohlmeyer, 

(2005). Benke och Rhode (1980) genomförde en studie på revisorer som visade att ålder, 

hierarkisk position och partnerskap hade en positiv inverkan på arbetstillfredsställelse. 

Resultatet indikerade att individer som var partners eller i en högre hierarkisk position 

upplevde sina arbetsuppgifter mer meningsfulla än individer i en lägre position. Individer som 

upplevde att arbetsuppgifterna likväl skulle kunna utföras av en lägre kvalificerad person 

ansåg att deras arbete saknade professionell utmaning (ibid.). Detta innebar lägre 

arbetstillfredsställelse (ibid.). Strategier för att få anställda att öka arbetstillfredsställelse är 

bland annat att förtydliga mål, mission och organisationskultur (Van Dick et al., 2004). För att 

få nyanställda att trivas är introduktionsprocessen betydande. Systematiska 

introduktionsrutiner underlättar skapandet av positiva relationer till den nya omgivningen och 

minskar osäkerhet (Rubenowitz, 2004). Kim (2002) kom fram till att när effektiv handledning 

kommuniceras ökar förutsättningarna för arbetstillfredsställelse. Detta går i linje med tidigare 

forskning som indikerat att formell och informell styrning har en signifikant korrelation med 

arbetstillfredsställelse (Cravens et al., 2004; Jaworski, Stathakopoulos & Krishnan, 

1993). Formell och informell styrning innefattar uppföljning gällande arbetet, uppmuntran till 

samarbete och skapandet av en miljö med en gemensam tro och delade värderingar (ibid.).  

 
Tabell 2 Arbetstillfredsställelse med stöd från tidigare studier. 

Begrepp  Relation (+/-) Begrepp Studie 

 

Arbetstillfredsställelse 

 

- Uppsägning 

(Padgett et. al, 2005; 

Porter & Steers, 1973; 

Tett and Meyer 1993; 

Van Dick et al., 2004) 

Tydlighet i uppgiften, 

skicklighet i utförande, 

meningsfulla uppgifter 

+ Arbetstillfredsställelse 

(Hackman & Lawler, 

1971; Hackman & 

Oldham, 1975; Ting, 

1996) 

Inkonsekventa 

belöningar 
- Arbetstillfredsställelse 

(Parker & Kohlmeyer, 

2005) 

Förtydligande av mål och 

organisationskultur 
+ Arbetstillfredsställelse (Van Dick et al., 2004) 

Handledning + Arbetstillfredsställelse (Kim, 2002) 

Informell och  

formell styrning 
+ Arbetstillfredsställelse 

(Cravens et al., 2004; 

Jaworski et al., 1993) 

Systematisk 

introduktionsprocess 
+ Arbetstillfredsställelse 

(Gomersall & Myers, 

1966; Rubenowitz, 

2004; Wanous, 1980) 
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Tabell 2 tydliggör olika variablers samband till arbetstillfredsställelse som identifierats i 

tidigare forskning. För att minska risken för frivilliga uppsägningar är det av värde för 

revisionsbyråer att veta vad som ökar arbetstillfredsställelse. Genom att stärka 

arbetstillfredsställelse kan paradoxala spänningar reduceras. Formell styrning, handledning 

och förtydligande av mål går under styrverktyget uppföljning i denna studie. Informell 

styrning och introduktionsprocess går under styrverktyget stöd. Styrverktygen stöd och 

uppföljning förväntas därmed ha en upplösande effekt på spänning och en positiv inverkan på 

arbetstillfredsställelse.  

 

H4a: Det finns ett positivt samband mellan styrverktyget stöd och arbetstillfredsställelse. 

H4b: Det finns ett positivt samband mellan styrverktyget uppföljning och arbets-

tillfredsställelse. 

2.7 Arbetsrelaterad stress och utbrändhet  
Utbrändhet uppstår när individer når ett tillstånd av emotionell och fysisk utmattning 

(Jackson, Schwab & Schuler, 1986). Enligt Sweeney och Summers (2002) är utbrändhet ett 

dysfunktionellt psykologiskt stressyndrom som består av tre specifika dimensioner: 

emotionell utmattning, reducerad personlig prestation och personlighetsförändring (Maslach, 

1982). Det förstnämnda karaktäriseras av bristande energi och en känsla av att de personliga 

resurserna är förbrukade. Reducerad prestation relateras till låg motivation och självkänsla, 

medan personlighetsförändring syftar på likgiltighet och känslolöshet (ibid). Individen 

tenderar då att vara cynisk gentemot medarbetare, klienter och organisationen (Cordes & 

Dougherty, 1993). Emotionell utmattning har visat sig vara den mest kritiska dimensionen 

(Sweeney & Summers, 2002) och en viktig variabel för att förstå arbetsrelaterad utbrändhet 

(Cropanzano, Rupp & Byrne, 2003). Enligt Baba, Tourigny, Wang och Liu (2009) har 

personer som upplever hög emotionell utmattning större sannolikhet att se sina egna 

prestationer försvagas och att minska sina personliga resurser för att svara på arbetskrav. 

Detta framkallar ännu högre emotionell utmattning vilket påverkar prestationsförmågan 

ytterligare i negativ riktning (ibid.). Anställda som är drabbade av ett psykologiskt 

stressyndrom (Sweeney & Summers, 2002) och känner sig emotionellt utmattade väljer ofta 

att frivilligt säga upp sig för att klara av situationen (Yavas, Babakus & Karatepe, 2008; 

Sawyerr, Srinivas & Wang, 2009). 

 

Revisorer måste ofta arbeta långa dagar och har ständigt deadlines och debiteringsgrader att 

förhålla sig till (Matthews & Pirie, 2000). Sådan är professionens natur (ibid.). Herda och 

Lavelle (2012) menar att revision alltid har varit ett yrke förknippat med hög stress.  

Revisionsbyråer är kända för sina stressiga/hektiska perioder (eng. busy seasons) med hög 

arbetsbelastning (Fogarty & Uliss, 2000). Den hektiska perioden är framför allt centrerad 

kring årets första kvartal (Sweeney & Summers, 2002). Under dessa månader inträffar 

majoriteten av revisionerna, skattedeklarationer ska slutföras och efterfrågan på professionell 

service är hög. Sweeney och Summers (2002) undersökning visade att arbetstiden i 

genomsnitt tenderade att uppgå till sextiotre timmar per vecka. I slutet av perioden 

identifierades en större emotionell utmattning bland revisorer och de tenderade att ha en mer 

likgiltig inställning till sitt arbete (ibid.).  

 

Utbrändhet
 
är enligt Fogarty och Uliss (2000) vanligt bland revisorer. En konsekvens är högre 

personalomsättning (Fogarty & Ullis, 2000; Jones, Norman & Wier, 2010; Shellenbarger, 

1998). Utbrändhet har visat sig innebära försämrad arbetsprestation och lägre 

arbetstillfredsställelse (Jones et al., 2010). Enligt en undersökning av Carcello et al. (1991) 

framgick att de minst omtyckta aspekterna inom revisionsyrket var övertid, orealistiska 
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deadlines/budgetar, stress och hög arbetsbelastning. Dessa faktorer identifierades som 

anledningar till att lämna yrket (ibid.). Andra påverkande variabler var löneutveckling och 

familjeproblem (ibid.). Rhode et al. (1977) stärker resultaten och menar att obalans mellan 

arbete och fritid, övertidstimmar och oförmåga att använda sina färdigheter var avgörande för 

individens val att avsluta sin anställning. Tidigare forskning har visat att individer med hög 

organisatorisk lojalitet har lägre risk för att bli utbrända och avsluta sin anställning (Herda & 

Lavelle, 2012). Att organisatorisk lojalitet innebär en lägre risk för utbrändhet har bekräftats 

av ett flertal andra studier (e.g. Cropanzano et al., 2003; Jackson, Turner & Brief, 1987; Lee 

& Ashforth 1996; Leiter & Maslach 1988). Genom en kombination av formell och informell 

styrning kan de negativa konsekvenserna av arbetsrelaterad stress och utbrändhet reduceras 

(Cravens et al., 2004). Resultatet av Cravens et al. visade på signifikanta skillnader mellan att 

använda en styrtyp (formell eller informell styrning) och en kombination av dessa, där det 

senare gav en större effekt (ibid.). 

 
Tabell 3 Stress och utbrändhet med stöd från tidigare studier. 

Begrepp  Relation (+/-) Begrepp Studie 

Stress/utbrändhet + Uppsägning 

(Shellenbarger, 1998; Yavas et al., 

2008; Sawyerr et al., 2009; Fogarty 

& Ullis, 2000; Jones et al., 2010) 

Organisatorisk lojalitet - Stress/utbrändhet 

(Jackson et al., 1987; Leiter & 

Maslach, 1988; Lee & Ashforth, 

1996; Cropanzano et al., 2003) 

Informell och 

formell styrning  
- Stress/utbrändhet (Cravens et al., 2004) 

 

I Tabell 3 går att utläsa att stress och utbrändhet är positivt relaterade till uppsägning och hög 

personalomsättning inom revisionsbranschen. Om revisionsbyråer kan reducera 

arbetsrelaterad stress bland anställda kommer de bidra till att upplösa och lindra paradoxala 

spänningar inom organisationen. Genom stödjande insatser via informell och formell styrning 

reduceras risken för att arbetsrelaterad stress utvecklas (Cravens et al., 2004). I denna studie 

förväntas det informella styrverktyget stöd och det formella styrverktyget uppföljning minska 

och motverka utvecklingen av arbetsrelaterad stress och utbrändhet hos revisorer.   

 

H5a: Det finns ett negativt samband mellan styrverktyget stöd och stress.  

H5b: Det finns ett negativt samband mellan styrverktyget uppföljning och stress.  

2.8 Intention att stanna 
Intention att stanna kan ses som motsatsen till intention att sluta. När intentionen att sluta 

minskar, ökar samtidigt intentionen att stanna. Därav är det av betydelse att veta vilka faktorer 

som påverkar intentionen att sluta. Organisatorisk lojalitet och arbetstillfredsställelse är enligt 

tidigare forskning negativt relaterat till uppsägning (eng. turnover intentions) (Padgett et. al, 

2005; Porter & Steers, 1973; Tett & Meyer, 1993; Van Dick et al., 2004). Stress är positivt 

relaterat till uppsägning (Fogarty et al., 2000; Jones et al., 2010; Shellenbarger, 1998; ). 

Tidigare forskning indikerar att styrverktygen stöd och uppföljning kan öka lojalitet (e.g. 

Kleine & Weißenberger, 2014; Lynn, 2003), arbetstillfredsställelse (e.g. Benke & Rhode, 

1980; Van Dick et al., 2004; Wanous, 1980) och minska stress (e.g. Cropanzano et al., 2003; 

Herda & Lavelle, 2012). Genom att tillämpa styrverktygen stöd och uppföljning kommer 

således anställdas intention att lämna organisationen minska (Cravens et al., 2004). Genom att 
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reducera intentionen att sluta, minskar risken för frivilliga uppsägningar och på så sätt ökar 

intentionen att stanna. Revisionsbyråer kan på detta sätt påverka och upplösa de paradoxala 

spänningarna som uppstår av paradoxen. Styrverktygen stöd och uppföljning förväntas vara 

positivt relaterade till intentionen att stanna.  

 

H6a: Det finns ett positivt samband mellan styrverktyget stöd och intentionen att stanna. 

H6b: Det finns ett positivt samband mellan styrverktyget uppföljning och intention att stanna. 
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2.9 Teoretisk analysmodell 
Figur 1 och 2 illustrerar den teoretiska analysmodell som sammanknyter teorikapitlet. 

Hypoteserna visar sambanden mellan de huvudsakliga variablerna som identifierats utifrån 

befintliga teorier och forskning inom området. Styrverktygen stöd och uppföljning förväntas 

vara positivt relaterade till organisatorisk lojalitet, arbetstillfredsställelse och anställdas 

intention att stanna. Stress förväntas minska vid tillämpning av styrverktygen stöd och 

uppföljning. Styrning kan på så sätt minska risken för frivilliga uppsägningar och öka 

intentionen att stanna. Utöver de direkta sambanden som hypoteserna innefattar, är det 

sannolikt att styrverktygen stöd och uppföljning kan ses som medierande variabler (eng. 

mediators). Detta innebär att styrning förväntas förstärka effekterna av belöningar och 

förväntningar på beroendevariablerna. Styrningen skapar medierande förstärkande indirekta 

effekter som leder till att risken för uppsägning minskar och intentionen att stanna ökar. 

Styrning kan på detta vis, genom direkta och indirekta effekter, bidra till att upplösa den 

identifierade paradoxen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1 Teoretisk analysmodell, stöd centrerad. 

 

 

 

 

               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Teoretisk analysmodell, uppföljning centrerad. 
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3. METOD 

I följande avsnitt presenteras den forskningsansats och det vetenskapsteoretiska 

ställningstagande som studien grundar sig på. Vidare kommer tillvägagångssättet för 

genomförande och urval framgå. Avslutningsvis förs en diskussion gällande studiens 

trovärdighet. 

3.1 Forskningsansats och vetenskapsteoretiskt ställningstagande 
För att förklara paradoxen hög personalomsättning i en attraktiv bransch och besvara 

forskningsfrågan har ett deduktivt angreppssätt tillämpats. En deduktiv forskningsansats 

innebär att forskaren utgår från tidigare teorier och härleder från dessa en eller flera hypoteser 

som ska genomgå en empirisk granskning (Halvorsen, 1992). Den teoretiska analysmodellen 

som kapitel två avslutas med är baserad på befintliga teorier inom ämnesområdet. Därefter 

genomfördes en empirisk datainsamling i syfte att verifiera eller falsifiera hypoteserna i 

modellen och på så sätt göra det möjligt att förklara det undersökta problemet. Vad som 

motiverade ett deduktivt angreppssätt var att undersökningen inte skulle gå miste om 

relevanta variabler som identifierats i tidigare forskning.  

 

En kvantitativ metod har tillämpats för att genomföra studien. Ett kvantitativt 

tillvägagångssätt innebär en forskningsstrategi som betonar kvantifiering när det gäller 

insamling och analys av data (Kothari, 2004). För att besvara forskningsfrågan har data 

samlats in, analyserats och bearbetats statistiskt. Den kvantitativa metoden gör det möjligt att 

uppnå syftet med studien som är att förklara paradoxen hög personalomsättning i en attraktiv 

bransch och hur styrning kan reducera spänningarna som uppstår av paradoxen. Valet av den 

kvantitativa metoden motiverades dels av det deduktiva angreppssättet. Valet motiveras även 

av att variablerna som påverkar individens val mellan att stanna eller lämna arbetsplatsen 

skulle kartläggas och generaliseras för branschen. Eftersom studien är kvantitativ och syftar 

till att problematisera och identifiera relevanta variabler och förklara relationen mellan dessa 

har ett analytiskt synsätt tillämpats. Det analytiska synsättet utgår från att helheten kan förstås 

från delarna (Arbnor & Bjerke, 2008).  

3.2 Datainsamling 
En breddstudie med tvärsnittsdesign och elektroniskt enkätutskick har genomförts. Detta 

innebär att data samlas in från flera fall vid ett undersökningstillfälle för att få kvantifierbar 

data kopplat till en uppsättning variabler (Bryman & Bell, 2013). Dessa variabler kan sedan 

genom granskning visa på eventuella mönster och samband (ibid.). Enligt Bryman och Bell 

kan ett fall utgöras av en individ, en grupp individer eller en viss situation. I denna studie 

utreds problemet utifrån tre olika grupper med avsikt att identifiera eventuella avvikelser och 

samband mellan grupperna. Den empiriska kvantifierbara datan som är kopplad till 

variablerna består av numeriska värden och statistisk information. Enkätundersökningen utgår 

från en explorativ ansats eftersom avsikten är att identifiera möjliga samband och relationer 

mellan variabler. 

3.2.1 Urval 

Den aktuella populationen består av: individer som är potentiella revisorskandidater, individer 

som är verksamma inom branschen och tidigare verksamma revisorer. För att göra 

undersökningen praktisk möjlig gjordes ett urval av respondenter som kunde representera 

målpopulationen. 
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Tabell 4 Sammanställning av respondentgrupper, urval och antal svar. 

Respondentgrupp Urval Antal svar 

1. Verksamma revisorer 

Elektroniskt enkätutskick till 2284 respondenter varav 200 

autosvar från respondenter som inte kunde delta i 

undersökningen av olika anledningar (sjukskrivna, avslutad 

anställning, föräldralediga, tjänsteresa etc.). 

221 

2. Tidigare verksamma 

revisorer 

På enkäten som skickades ut till verksamma revisorer fanns 

en uppmaning att vidarebefordring gärna fick ske om 

respondenten kände någon som slutat. Egna kontakter var av 

stor vikt för att nå ytterligare respondenter i denna grupp. 

Enkätutskick via LinkedIn där avgångna revisorer kunde 

identifieras: totalt 167 enkätutskick.  

52 

3. Ekonomistudenter 

(potentiella 

revisorskandidater) 

Fyra universitet och en högskola i Sverige som 

tillhandahåller utbildning inom redovisning, revision 

och/eller styrning: Luleå tekniska universitet, 

Mittuniversitetet Sundsvall, Lunds Universitet, Stockholms 

Universitet och Kristianstad Högskola. Enkäten skickades ut 

via mail. En länk till enkäten lades ut i Facebookgruppen 

”Civilekonomerna student”.  Gruppen följs av civilekonomer 

som studerar på olika geografiska områden i Sverige. 

135 

 

I tabell 4 framgår antal svar som inkommit från respektive respondentgrupp. 

Respondentgrupp 1 består av auktoriserade revisorer, godkända revisorer och 

revisorsassistenter. Kraven för att delta i enkätundersökningen var att i sitt dagliga arbete 

jobba med revision. Enligt Revisorsnämnden (2015) finns det 3495 godkända och 

auktoriserade revisorer i Sverige. Utöver dessa finns ett antal revisorsassistenter som inte är 

registrerade. Totalt kunde 2284 revisorer identifieras. Genom att identifiera respondentgrupp 

1 kunde uppmaning ske om vidarebefordring av enkäten till tidigare verksamma revisorer och 

revisorsassistenter. Detta var det huvudsakliga tillvägagångssättet för att komma i kontakt 

med respondentgrupp 2. Utöver detta var LinkedIn, som är världens största yrkesnätverk, till 

stor hjälp. På LinkedIn fanns möjlighet att sortera individer efter tidigare yrke och erfarenhet 

och på så sätt öka spridningen geografiskt.  

 

I respondentgrupp 3 ingår ekonomistudenter från olika universitet i Sverige som har 

utbildning inom redovisning, revision och/eller styrning. Denna studie avser att utreda 

attraktivitet och förväntningar i förhållande till potentiella kandidater för revisionsbranschen. 

Urvalet begränsas därför till de studenter som kan tänka sig att arbeta inom branschen. 

Studenter som inte har ett intresse av att arbeta med revision i framtiden har inga 

förväntningar på yrket och är således inte representativa för populationen. För att komma i 

kontakt med representativa studenter framgick det i introduktionsbrevet att vi söker svar av de 

som kan tänka sig arbeta inom branschen. För att få tillgång till mailadresser har program- 

och/eller ladokansvarig kontaktats på respektive universitet. Ett problem som uppdagades var 

att flera universitet har en policy att varken lämna ut mailadresser eller bifoga enkäter vidare. 

På grund av detta kunde inte fler studenter kontaktas trots ihärdiga försök. Tre av de nämnda 

universiteten i tabell 4 skickade en lista med studenternas kontaktuppgifter. De två övriga 

vidarebefordrade enkäten elektroniskt till de studenter som fanns tillgängliga inom 

ämnesområdet. På Luleå tekniska universitet kunde mailadresser till registrerade studenter 

hämtas på hemsidan (www.ltu.se/ideal) med hjälp av egen inloggning. 
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3.3 Litteraturstudie 
Den teoretiska referensramen är uppbyggd av vetenskapligt granskade artiklar och litteratur 

relaterad till ämnesområdet. De centrala sökord och begrepp som litteraturstudien bygger på 

framgår av tabell 5. Tabell 5 visar även antal sökträffar för dessa sökord i den primära 

databasen Google Scholar.  Övriga databaser som använts är; Business Source Premier, 

Emerald och Academic Search Premier. Referenser i vetenskapliga artiklar har bidragit med 

ytterligare referenser. Samtliga artiklar som studien hänvisar till går att hitta i kapitel sju 

under litteraturförteckning. 

 
Tabell 5 Träffbild centrala begrepp. 

Sökord Databas Antal sökträffar 

”management control systems” Google Scholar 16 200 

staff turnover accounting profession Google Scholar 60 200 

”audit staff turnover” Google Scholar 40 

audit staff turnover Google Scholar 64 600 

”expectation gap audit”   Google Scholar 62 

”organizational commitment” Google Scholar 231 000 

job satisfaction accounting firms Google Scholar 341 000 

”monetary incentives” Google Scholar 58 400 

”knowledge-intensive firm” Google Scholar 2 160 

behavioral theory Google Scholar 64 200 

”control systems accounting” Google Scholar  1 370 

paradox management theories Google Scholar 477 000 

employee turnover audit Google Scholar 104 000 

employee reward Google Scholar 313 000 

”student expectations and accounting” Google Scholar 59 

paradox Google Scholar 1 780 000 

audit firm burnout Google Scholar 16 100 
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3.4 Mätinstrument 
För att göra undersökningen mätbar krävdes att de huvudsakliga begreppen 

operationaliserades (Forza, 2002). Begreppen har identifierats utifrån tidigare studier och 

framgår av den teoretiska referensramen i kapitel två. För att säkra operationaliseringarnas 

lämplighet, validitet och reliabilitet har utgångspunkten varit redan etablerade och testade 

mått från tidigare studier. Vissa operationaliseringar har omformulerats för att passa denna 

studie, men är näst intill identiska. Fullständiga frågor framgår av appendix. 

 
Tabell 6 Underlag enkät, operationell definition variabler.  

Begrepp Studie Operationell definition 

Uppföljning 

(eng. action controls) 

(Kleine & 

Weißenberger, 2014) 

”Superiors monitor necessary steps regarding their 

employees’ achievement of performance goals”, 
”Superiors evaluate the way in which employees 

accomplish an assigned task”, ”Superiors provide 

employees with information on the most important steps 

regarding the achievement of performance goals” 

Stöd  

(eng. personnel 

controls) 

(Kleine & 

Weißenberger, 2014) 

 

”Much effort has been put into establishing the best-suited 
recruiting process for our organization”, ”Training and 

development activities for employees are regarded as 

being very important”, ”Our employees receive numerous 
opportunities to broaden their range of skills” 

Organisatorisk 

lojalitet 
(eng. organizational 

commitment)  

(Kleine & 

Weißenberger, 2014; 

Meyer, Allan & 

Smith, 1993) 

 

”Our employees are willing to put in a great deal of effort 
beyond that normally expected in order to contribute to 

our organization’s success.”, ”There is a high congruence 

of our organization’s values and the individual values of 
our employees”, ”Our employees tell friends that our 

organization is a good employer” “I would be very happy 
to spend the rest of my career with this organization”  

Intention att stanna 
(eng. intention to stay) 

(Herda & Lavelle, 

2012) 

”It is likely that I will leave my accounting firm in the next 
12 months to take a new job”, ”It it likely that I will make 

a genuine effort to find a new job with another employer 

in the next year” (omvända för operationalisering av 
intention att stanna) 

Stress 

(eng. 
stress/exhaustion) 

(Mashlach, Schaufeli 

& Leiter, 2001) 

”I feel emotionally drained from my work”, ”I feel used up 

at the end of the workday”, ”I feel burned out from my 
work”, ”I feel I am working too hard on my job”,  

Arbets-

tillfredsställelse 

(eng. job satisfaction) 

(Cammann, 

Fichman, Jenkins & 

Klesh, 1983; 

Mashlach, Schaufeli 

& Leiter, 2001) 

”In general, I like working here”, ”All in all, I am satisfied 

with my job”, ”In general, I do not like my job” (omvänd 
för arbetstillfredsställelse). ”I feel fatigued when I get up 

in the morning and have to face another day on the job” 
(omvänd för arbetstillfredsställelse). 

 

Tabell 6 visar de erkända operationella definitioner som inspirerat och legat till grund för 

enkätens utformning. Studien utgår från att styrverktygen stöd och uppföljning är nödvändiga 

för att belöningar ska få en förstärkande och önskvärd effekt på studiens beroendevariabler. 

Monetära belöningar har operationaliserats med följande påståenden: ”Det är lätt att fullt ut 

förstå hur belöningar av monetär art utfaller” och ”Min lön är rimlig i förhållande till min 

prestation”. Med uppskattning avses uppskattning för arbetsinsatser och prestation på annat 

sätt än monetärt. Det kan exempelvis handla om synliggörande och socialt erkännande. För att 

mäta uppskattning har följande operationaliseringar legat till grund: ”Jag har ofta hört att mitt 

arbete är värdefullt för revisionsbyrån” och ”Jag skulle säga att jag alltid uppskattas för min 

prestation”.  
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Förväntningar inkluderades som en variabel i enkäten eftersom förväntningar har visat sig 

vara avgörande för individers beslut att stanna eller lämna arbetsplatsen. Oinfriade 

förväntningar är kopplat till missnöje och frivilliga uppsägningar bland revisorer (Sorensen & 

Sorensen, 1972,1974; Padgett et al., 2005; Phillips & Crain, 1996). Infriade förväntningar kan 

leda till lägre personalomsättning (Sorensen & Sorensen, 1974; Pearson, 1995; Major et al., 

1995). Respondenterna fick ta ställning till i vilken utsträckning deras förväntningar gällande 

karriärutvecklingsmöjligheter, meningsfulla arbetsuppgifter, kompetensutveckling, 

arbetsbelastning och rekryteringsprocess överensstämde med upplevelsen av yrket i praktiken.  

3.5 Pilotstudie och enkätens utformning 
Innan den slutliga enkäten skickades ut genomfördes en pilotstudie i syfte att säkerställa att 

varje påstående var tydligt formulerat och gick att förstå. Enligt Forza (2002) bör en 

pilotstudie genomföras eftersom det inte är möjligt att hantera eventuella oklarheter efter att 

enkäten skickats ut. Pilotstudien förbättrade enkätens utformning. Enkäten bearbetades flera 

gånger och varje enskild fråga/påstående har diskuterats grundligt. Formuleringarna i enkäten 

undviker dubbelsyftningar och åsyftar endast svar på det ställda påståendet (Forza, 2002). För 

att få en generaliserbar data och ett så litet internt bortfall som möjligt behandlade 

enkätfrågorna endast de mest relevanta variablerna (ibid.). Två enkäter togs fram till de tre 

respondentgrupperna med samma mått men med olika formuleringar. Anledningen till detta 

var att studenternas svar fullt ut bygger på förväntningar och uppfattningar om yrket, vilket 

innebar att dessa påståenden behövde formuleras på ett annat sätt. Enkäten som skickades ut 

till de verksamma och tidigare verksamma revisorerna hade frågor som var lika formulerade 

för båda grupperna.  

 

Påståendena i enkäten utformades efter en likertskala. Likertskalan utformades av Rensis 

Likert för att mäta attityder (Likert, 1931). Skalan innebär att respondenterna får ta ställning 

till vilken utsträckning ett påstående stämmer in eller inte (McIver & Carmines, 1981). En 

fördel med likertskalan är att varje påstående inte har något fast svarsalternativ vilket gör det 

möjligt att fånga nyanseringar av ett visst begrepp (Spector, 1992). Enkätens påståenden hade 

en ranking från -3 (tar helt avstånd från), 0 (neutral svårt att ta ställning, till), +3 (håller med 

helt). Den sjugradiga likertskalan varierades så att olika svarsalternativ använts, se appendix. 

En variation i utformning av skalan gör att det är svårare för individen att förutspå vad 

enkätfrågorna ämnar söka svar på (Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003). Genom 

den 7-gradiga skalan fanns förutsättningar att uppnå en större spridning på svaren. Detta 

innebar att samband tydligare kunde identifieras än om exempelvis en 5-gradig skala skulle 

ha använts. Att undvika ett ”vet ej” svar var ett medvetet val. Istället erbjöds ett neutralt 

mittenalternativ där möjlighet fanns att lägga sig om respondenten ansåg att det var svårt att ta 

ställning till påståendet. För att upprätta och skicka ut de elektroniska enkäterna användes 

EvaSys (Education Survey Automation Suite). EvaSys är en webbaserad programvara och 

Luleå tekniska universitets enkätsystem som kan användas vid datainsamling. Programmet 

underlättar bland annat enkätutformning, påminnelseutskick och sammanställning av data. 

Enkäten avslutades med en öppen fråga för att fånga upp kvalitativa svar. 

3.6 Dataanalys 
Svaren kodades genom EvaSys. För att analysera datan användes SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) och Amos. SPSS är ett lätthanterligt program för statistisk analys. 

Amos är ett tilläggsprogram till SPSS som användes för att identifiera indirekta effekter. 

Innan datan analyserades plockades ofullständiga svar bort. Två respondenter hade påbörjat 

enkäten utan att slutföra den. Dessa svar uteslöts vid dataanalysen. Totalt kunde 408 svar 

analyseras. Innan analysen påbörjades utfördes en rad olika kontroller för att undersöka 

bortfallsfel. Det empiriska materialet visade inga signifikanta skillnader mellan tidiga och 
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sena svar. Det kan därmed antas att de respondenter som ej deltagit går att likställa med de 

deltagande respondenterna och att effekter av bortfallsfel (eng. nonresponse bias) är låga 

(Ewing & Napili, 2005). För att få en bild av respondentgruppernas profil sammanställdes 

deskriptiv data. Spearmans korrelationsmatris upprättades för att visa om hög inbördes 

korrelation fanns mellan variablerna (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010). Därefter 

redovisades tabeller för skillnader i medelvärde mellan respondentgrupperna (ANOVA). För 

att mäta reliabilitet upprättades en faktoranalys. Detta genomfördes genom att ta fram 

Cronbachs alfa och enskilda faktorladdningar. Genom en regressionsanalys med 

hypotesprövning kunde de uppställda hypoteserna verifieras eller falsifieras. En multipel 

regressionsanalys kan användas när en beroende variabel ska studeras som en funktion av, 

eller i relation till, andra oberoende variabler (Cohen, Cohen, West & Aiken, 2013).  Enligt 

Hair et al. (2010) är signifikansnivån den sannolikhet (som forskaren accepterar) att den 

uppskattade koefficienten klassificeras som att den skiljer sig från noll när så inte är fallet. 

Den vanligaste signifikansnivån är 0.05 men kan vara lägre och mer krävande som 0.01 eller 

mindre konservativ 0.1 (ibid.). I denna studie kommer en signifikansnivå lika med eller över 

0.05 leda till att hypotesen förkastas.    

 

En viktig del av analysen var även att undersöka eventuella indirekta effekter. Att undersöka 

indirekta medierade effekter är ofta av intresse inom samhällsvetenskapen (Iacobucci, 

Saldanha & Deng, 2007). Den teoretiska utgångspunkten är att en oberoende variabel antas 

påverka en beroende variabel via en mellanliggande variabel (ibid.). Forskarens uppgift är att 

bedöma i vilken utsträckning effekten av den oberoende variabeln på beroende variabeln, är 

direkt eller indirekt via den medierade variabeln (ibid.). Analysen avslutas med att testa 

indirekta effekter med utgångspunkt i den teoretiska analysmodellen.  För att få en nyans på 

de kvantitativa svar som samlats in analyserades de kvalitativa svaren från den öppna frågan i 

en innehållsanalys (post-hoc). De kvalitativa svaren kunde på så sätt styrka och nyansera den 

kvantitativa empirin. 

3.7 Studiens trovärdighet 
För att studien ska vara trovärdig och av hög kvalitet är det vid datainsamlingen viktigt att 

uppnå både validitet och reliabilitet (Hair, 2003). Validitet kan definieras som i vilken 

utsträckning ett mått eller en uppsättning av mått representerar studiens koncept och i vilken 

grad de är fria från systematiska och icke slumpmässiga fel (Hair et al., 2010). För att 

identifiera relevanta mått har den teoretiska referensramen legat som grund för 

enkätutformningen. Validiteten i undersökningen stärks av att operationaliseringarna för dessa 

variabler har tagits fram med hjälp av tidigare studier (Forza, 2002). Måtten är empiriskt 

testade vilket säkerställer att rätt saker blir undersökta. Validiteten stärks också av 

pilotstudien som bidrog till en bättre utformad enkät.  

 

Reliabilitet kan förklaras som i vilken utsträckning ett mått eller en uppsättning av mått är 

konsekventa i vad de avser att mäta (Hair et al., 2010). Reliabilitet skiljer sig från validitet då 

det inte är relaterat till vad som ska mätas utan istället tillvägagångssättet för mätningen 

(ibid.). Reliabilitet innebär att mätningarna har hög tillförlitlighet (Arbnor & Bjerke, 1994). 

Cronbachs alfa (α) är ett mått som används för att mäta reliabilitet (Hair et al., 2010). Måttet 

visar om operationaliseringarna mäter det som är avsett att mätas och sträcker sig från 0-1 

(ibid.). Ett högt värde visar att de frågor som ställs inom ett visst område mäter samma sak. I 

denna studie ligger Cronbachs alfa över 0,7 för samtliga variabler. En fördel med 

enkätundersökningar är att respondenterna inte kan påverkas och störas av personen som 

ställer frågorna (Forza, 2002). Den valda metoden bidrar på så sätt till ökad reabilitet.  

Deltagande i enkätundersökningen har även skett konfidentiellt. Att respondenterna är 
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anonyma är en fördel eftersom frågor om exempelvis lön kan anses som ett känsligt område. 

Offentliga avslöjanden som anledning till uppsägning och avsikten till att börja arbeta inom 

branschen kan också vara känslig information. Enligt Forza (2002) leder en garanterad 

anonymitet till att respondenternas svar kan innehålla information som annars inte skulle ha 

kommit fram.  

3.7.1 Metoddiskussion 

En nackdel med kvantitativ metod och enkätutskick är risken att missa personliga åsikter och 

tilläggsinformation utöver vad som behandlas i enkäten (Forza, 2002). Enkäten avslutades 

därför med en öppen fråga. Respondenterna hade i denna möjlighet att skriva egna tankar och 

funderingar utöver vad som togs upp i enkäten. Dessa svar behandlades genom en kvalitativ 

innehållsanalys. Ett ytterligare problem med enkätundersökningar är att det inte går att ställa 

följdfrågor (Forza, 2002). Som sista del i enkäten fanns en ruta där respondenterna hade 

möjlighet att lämna sina kontaktuppgifter om de kunde tänka sig att delta i en kvalitativ 

intervju. På så sätt fanns möjlighet att vid behov kontakta en del respondenter för följdfrågor. 

Ett antal uppföljande intervjuer genomfördes för att validera påståenden som var viktiga 

antaganden för studien, exempelvis att branschen är attraktiv.  

 

Enkäter innebär vanligen ett relativt stort bortfall och risken finns att enkäter återkommer som 

endast delvis är besvarade (Forza, 2002). För att minska risken för bortfall utformades en 

enkät som tog cirka fem minuter att besvara. Ett introduktionsbrev skickades ut där syftet med 

undersökningen framgick. Det gör att respondenten redan innan kan få en uppfattning om 

enkätens innehåll är intressant och viktigt. En anledning till att inte fler svar av revisorerna 

erhölls kan bero på att det första enkätutskicket var precis före påsk. Under denna period är 

det sannolikt att respondenterna har mycket att göra innan ledighet. En ytterligare anledning 

kan vara att revisionsbyråerna har sin hektiska period under våren och inte har tid med 

enkäter. Detta var något som lämnades som kommentar på den öppna frågan. De tidigare 

verksamma revisorerna var mest problematiskt att få in svar från. Hade respondenterna varit 

lättare att identifiera skulle fler mail skickats ut. Det är också möjligt att tidigare revisorer inte 

gynnas av undersökningen på samma sätt som de som fortfarande är verksamma inom 

branschen. Detta kan minska incitamenten att delta i studien. För att öka svarsfrekvensen 

skickades en påminnelse ut efter en vecka till samtliga respondentgrupper. 
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4. Empiri och statistisk analys 
I detta avsnitt presenteras studiens empiriska resultat. Olika statistiska analyser visar på 

fördelningar, korrelationer, signifikansnivåer och reliabilitet. Avslutningsvis framställs en 

regressionsanalys med hypotestest.   

4.1 Beskrivande statistik  
Svaren från de respondentgrupper som deltagit i undersökningen visar på intressant 

beskrivande statistik. Beteckningen N motsvarar det totala antalet i respektive 

respondentgrupp.  
 

Tabell 7 Beskrivande profil verksamma och tidigare verksamma revisorer. 

Bakgrund Verksamma revisorer     Tidigare revisorer  

 N = 221 % = 100 N = 52 % = 100 

Kön        

Man 

Kvinna 

141 

80 

63.80 % 

36.20 % 

21 

31 

40.38 % 

59.62 % 

Ålder   
  

24-33 

34-40 

41-49 

50-60 

≥ 61 

Okänd 

39 

27 

40 

64 

19 

32 

17.65 % 

12.22 % 

18.10 % 

28.96 % 

8.59 % 

14.48 % 

18 

22 

6 

3 

3 

- 

34.62 % 

42.30 % 

11.54 % 

5.77 % 

5.77 % 

- 

Befattning   
  

Revisorsassistent 

Auktoriserad revisor 

Godkänd revisor 

Tidigare revisor 

Tidigare revisorsassistent 

47 

146 

28 

- 

- 

21.27 % 

66.06 % 

12.67 % 

- 

- 

- 

- 

- 

25 

27 

- 

- 

- 

48.08 % 

51.92 % 

Antal år inom yrket   
  

1-3 

4-5 

6-10 

11-15 

≥ 16 

Okänd 

19 

12 

31 

27 

114 

18 

8.60 % 

5.43 % 

14.03 % 

12.22 % 

51.58 % 

8.14 % 

11 

16 

13 

6 

6 

- 

21.15 % 

30.77 % 

25.00 % 

11.54 % 

11.54 % 

- 

Arbetsgivare   
  

EY 

PwC 

Deloitte   

KPMG 

Annan 

28 

39 

9 

48 

97 

12.67 % 

17.65 % 

4.07 % 

21.72 % 

43.89 % 

19 

11 

5 

9 

8 

36.54 % 

21.15 % 

9.62 % 

17.31 % 

15.38 % 

Partner   
  

Ja 

Nej 

72 

149 

32.58 % 

67.42 % 

4 

48 

7.69 % 

92.31 % 

Uppskattad personalomsättning     

<50 % 

>50 % 

97 

124 

43.89 % 

56.11 % 

10 

42 

19.23 % 

80.77 % 

 

Tabell 7 presenterar beskrivande statistisk från verksamma och tidigare verksamma revisorer. 

Det framgår att 63.8 % i respondentgruppen med verksamma revisorer är män, 36.2 % är 

kvinnor.  I respondentgruppen med tidigare revisorer är 40.4 % män och 59.6 % kvinnor. 

Respondenterna som deltagit är i varierande åldrar men något lägre i respondentgruppen med 
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tidigare revisorer. I respondentgruppen med verksamma revisorer är 21.3 % 

revisorsassistenter, 66.1 % auktoriserade revisorer och 12.6 % godkända revisorer. I 

respondentgruppen med revisorer som slutat är fördelningen tidigare revisor 48.1 % och 

tidigare revisorsassistent 51.9 %. Majoriteten, 63.8 % av de verksamma revisorerna har 

arbetat inom yrket mer än 10 år. Av de som slutat har majoriteten, 77 %, arbetat inom yrket 

mindre än 10 år. 56.1 % av de verksamma revisorerna och 84.6 % av de tidigare revisorerna 

har arbetat på någon av de fyra största revisionsbyråerna. Majoriteten i båda grupperna har 

inte varit partner. Av de 52 revisorerna som slutat var det fyra respondenter som varit partner. 

Respondenterna fick en fråga där de skulle uppskatta hur många som lämnar revisionsyrket 

inom de fem första åren. Majoriteten (56.1 % verksamma; 80.8 % tidigare verksamma) 

uppskattar att det är över 50 %. Av de som slutat är det 63.5 % som uppskattar att 

personalomsättningen inom de första fem åren är över 60 %.  
 

Tabell 8 Beskrivande profil potentiella revisorskandidater (studenter). 

Bakgrund Potentiella revisorskandidater 

 N = 135 % = 100 

Kön   

Man 

Kvinna 

69 

66 

51.11 % 

48.89 % 

Ålder 
  

20-25 

26-32 

33-40 

> 40 

97 

32 

3 

3 

71.86 % 

23.70 % 

2.22 % 

2.22 % 

Studieår på universitetsnivå 
  

≤ 2 

3-6 

≥ 7 

39 

95 

1 

28.89 % 

70.37 % 

0.74 % 

Framtida drömarbetsgivare 
  

EY 

PwC 

Deloitte   

KPMG 

Annan revisionsbyrå 

Annan bransch 

10 

26 

7 

5 

21 

66 

7.41 % 

19.26 % 

5.19 % 

3.70 % 

15.56 % 

48.88 % 

Framtida drömyrke 
  

Revisor 

Redovisningskonsult 

Controller 

Ekonomichef 

Annat yrke 

37 

7 

23 

40 

28 

27.41 % 

5.19 % 

17.04 % 

29.63 % 

20.73 % 

 

Tabell 8 visar beskrivande statistik för potentiella revisorskandidater. Respondentgruppen 

består av 51.1 % män och 48.9 % kvinnor.  Majoriteten som deltagit i undersökningen är 

mellan 20–25 år och har studerat 3–6 år på universitetsnivå. 51.2 % av respondenterna har 

revisionsbyråer som framtida drömarbetsgivare och 48.8 % har en drömarbetsgivare i en 

annan bransch. 27.4 % har revisor som drömyrke. Hela 29.6 % vill bli ekonomichef. Detta 

tyder på att många som vill börja arbeta i revisionsbranschen har en plan att bli något annat 

längre fram.  
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Tabell 9 Revisionsyrket som en språngbräda. 

Revisionsyrket=språngbräda 
Verksamma 

revisorer 

Tidigare 

revisorer 

Potentiella 

revisorer 

Ja 

Nej 

49.32 % 

50.68 % 

75.00 % 

25.00 % 

41.48 % 

58.52 % 

 

För att utreda om revisionsyrket bara ses som en bra start på en framtida karriär ställdes en 

fråga gällande detta till samtliga tre respondentgrupper. Resultatet framgår av tabell 9, där det 

går att utläsa att en relativt hög andel i gruppen med verksamma revisorer och potentiella 

revisorer ser revisionsyrket som en språngbräda. Av de revisorer som slutat svarade 

majoriteten (75 %) att revisionsyrket egentligen bara var en bra start på deras framtida karriär. 

4.1.1 Spearmans korrelationsmatris 

Tabell 10 illustrerar en korrelationsmatris över samtliga enkätfrågor som mäter de 

huvudsakliga begreppen (F1-F29). Multikollinearitet innebär att flera variabler mäter samma 

sak (Hair et al., 2010).  Ett korrelationstest visar om hög inbördes korrelation finns mellan de 

variabler som mäter samma sak. Hög inbördes korrelation tillkännager hög reliabilitet. 

Korrelationen kan vara positiv eller negativ och varierar mellan -1 till +1. Värde 0 betyder att 

det inte finns något samband och ett värde nära 0 tyder på ett svagt samband. Ett 

grundantagande är att det finns multikollinaritet och homogenitet i det empiriska materialet 

(Hair et al., 2010). I denna studie var multikollinearitet förväntad då flera variabler 

tillsammans skulle utgöra ett begrepp. Tabell 10 indikerar att det finns en hög inbördes 

korrelation och multikollinearitet inom samtliga begrepp. För att förtydliga den höga inbördes 

korrelationen har siffrorna inom respektive begrepp markerats med fet stil. 

Korrelationsmatrisen visar på starkt signifikanta korrelationer. Signifikansnivån illustreras 

genom stjärnor där *=p<0.05 och **=p<0.01. 
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   Tabell 10 Spearmans korrelationsmatris samtliga frågor. 
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4.1.2 Skillnader i medelvärde 

Genom att analysera skillnader i medelvärde mellan de tre respondentgrupperna kunde 

avvikelser observeras. Det empiriska materialet är som förväntat icke homogent. Detta 

innebar att vi kunde identifiera intressanta skillnader mellan grupperna. Det är av denna 

anledning som svaren inte behandlats som en helhet utan uppdelat på tre respondentgrupper. 

Grupp 1 avser verksamma revisorer (N = 221), grupp 2 tidigare verksamma revisorer (N = 

52) och grupp 3 studenter som är potentiella revisorskandidater (N = 135). Beteckningen SD 

står för standardavvikelse och M står för medelvärde. Ett högt F-värde indikerar på skillnader. 

Om F-värdet är tillräckligt högt kommer skillnaden i medelvärde mellan de olika grupperna 

att vara signifikant. Starkt signifikant samband har p-värde mindre än 0.001 (p<0.001). Så 

länge p<0.05 räknas sambandet som signifikant. Samtliga områden visar på signifikanta 

skillnader mellan respondentgrupperna. Fullständiga frågor framgår av appendix. 
 

Tabell 11 Beskrivande data frågor förväntningar. 
Förväntningar Grupp M SD F p 

F1: Förväntningar, karriärutvecklingsmöjligheter.  

1 

2 

3 

4.90 

4.85 

6.01 

1.33 

1.33 

1.52 

29.11 0.000 

F2: Förväntningar, meningsfulla arbetsuppgifter.  

1 

2 

3 

4.90 

5.23 

5.63 

1.26 

1.20 

1.45 

12.70 0.000 

F3: Förväntningar, hög kompetensutveckling.  

1 

2 

3 

5.06 

5.08 

6.06 

1.37 

1.40 

1.25 

25.14 0.000 

F4: Förväntningar, hög arbetsbelastning. 

1 

2 

3 

4.60 

4.17 

5.67 

1.33 

1.25 

1.09 

41.59 0.000 

F5: Förväntningar, rekryteringsprocess. 

1 

2 

3 

4.64 

4.50 

5.81 

1.23 

1.20 

1.30 

41.77 0.000 

1 = verksamma revisorer; 2 = tidigare revisorer; 3 = potentiella revisorskandidater (studenter). 

 

Beskrivande data för frågor gällande variabeln förväntningar framgår av tabell 11. Datan 

indikerar att studenterna har höga förväntningar på revisionsyrket. Hög kompetensutveckling 

och karriärutvecklingsmöjligheter är exempel på faktorer som studenterna i hög utsträckning 

förväntar sig. Studenterna har det högsta medelvärdet av de tre grupperna på samtliga frågor. 

Hos verksamma och tidigare verksamma revisorer visar medelvärdet på relativt höga 

förväntningar men lägre än studenterna. Av dessa svar går att utläsa att revisorerna i överlag 

hade högre förväntningar än vad som infriades i praktiken. Skillnaden mellan grupperna är 

signifikant på 0.001 nivå (p<0,001) på samtliga frågor.  

 
Tabell 12 Beskrivande data frågor belöningar. 
Belöningar (monetära/uppskattning) Grupp M SD F p 

F6: Rimlig lön i förhållande till prestation. 

1 

2 

3 

4.50 

3.00 

6.54 

1.75 

1.84 

0.83 

126.33 0.000 

F7: Förstå hur belöningar av monetär art utfaller. 

1 

2 

3 

4.76 

4.08 

5.54 

1.72 

1.94 

1.39 

17.30 0.000 

F8: Höra att mitt arbete är värdefullt för revisionsbyrån. 

1 

2 

3 

5.12 

4.73 

5.40 

1.49 

1.39 

1.39 
4.25 0.015 

F9: Alltid uppskattas för min prestation.  

1 

2 

3 

5.06 

4.50 

5.53 

1.44 

1.42 

1.47 

10.43 0.000 

1 = verksamma revisorer; 2 = tidigare revisorer; 3 = potentiella revisorskandidater (studenter). 
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I tabell 12 som behandlar belöningar har studenterna ett betydligt högre medelvärde än de 

verksamma och tidigare verksamma revisorerna. Samtliga områden visar ett lägsta 

medelvärde hos de som avslutat sin anställning, ett högsta medelvärde hos studenterna och 

hos de verksamma ligger medelvärdet mellan de två grupperna. Detta tyder på att studenterna 

förväntar sig och värdesätter belöningar högt. Förväntningar finns om att få en förståelse för 

hur belöningar utfaller. Det uppfylls inte i samma grad i praktiken enligt de verksamma och 

tidigare verksamma revisorerna. De revisorer som slutat anser att det uppfylldes i minst 

utsträckning. Skillnaderna i medelvärde mellan grupperna visar signifikanta samband.  

 
Tabell 13 Beskrivande data frågor uppföljning och stöd. 
Uppföljning och stöd Grupp M SD F p 

F10: Tillräckligt mentorskap. 

1 

2 

3 

5.19 

5.33 

6.24 

1.37 

1.12 

1.19 

28.95 0.000 

F11: Förstå hur uppsatta mål är kopplade till prestation.  

1 

2 

3 

4.88 

5.02 

5.80 

1.51 

1.18 

1.22 

19.05 0.000 

F12: Förstå hur utvärderingar är kopplade till prestation.  

1 

2 

3 

5.10 

5.27 

5.82 

1.37 

1.25 

1.17 
13.22 0.000 

F13: Genomtänkt rekryteringsprocess.  

1 

2 

3 

5.20 

5.85 

6.33 

1.64 

1.49 

1.08 

25.60 0.000 

F14: Ständigt ta del av utbildningar/utvecklande aktiviteter.  

1 

2 

3 

6.04 

6.44 

5.99 

1.13 

0.61 

1.15 

3.56 0.029 

F15: Möjlighet att ständigt utveckla kompetens.  

1 

2 

3 

5.54 

5.40 

6.38 

1.32 

1.16 

1.00 

23.56 0.000 

1 = verksamma revisorer; 2 = tidigare revisorer; 3 = potentiella revisorskandidater (studenter). 

 

Tabell 13 visar beskrivande data för stöd och uppföljning. I föregående tabell har studenterna 

överlag det högsta medelvärdet. Synliggörande, mentorskap och ständig kompetensutveckling 

värderas högt. Att de övriga respondentgrupperna har ett lägre medelvärde kan bero på att 

styrningen inte fungerar fullt ut för att möta de förväntningar som finns. Intressant är också att 

de tidigare verksamma revisorerna har högre medelvärde än de verksamma revisorerna på 

flertalet frågor. En möjlig förklaring till att de som slutat är mer positiva än de verksamma på 

denna punkt är att styrning kan förändras över tid. Skillnaderna i medelvärde är signifikanta. 

Samtliga frågor förutom F14 visar att p<0.001.  

 
Tabell 14 Beskrivande data frågor organisatorisk lojalitet. 

Organisatorisk lojalitet Grupp M SD F p 

F16: Framhålla att byrån är en exceptionellt bra arbetsgivare.  

1 

2 

3 

5.11 

4.58 

5.07 

1.40 

1.75 

1.56 

2.76 0.065 

F17: Aldrig tveka över valet av revisionsbyrå som arbetsplats. 

1 

2 

3 

4.79 

3.83 

4.21 

1.82 

2.29 

1.84 

7.51 0.001 

F18: Förstå hur revisionsbyråns värderingar överensstämmer med mina 

egna. 

1 

2 

3 

4.95 

4.42 

5.28 

1.50 

1.47 

1.38 

6.67 0.001 

1 = verksamma revisorer; 2 = tidigare revisorer; 3 = potentiella revisorskandidater (studenter). 

 

Tabell 14 visar att de tidigare verksamma revisorerna var mindre lojala än de som fortfarande 

arbetar inom branschen. F18 indikerar att förväntningarna är höga på att styrningen ska bidra 

med en förståelse för organisationens värderingar. I praktiken har inte detta fullt ut uppnåtts. 

F17 och F18 har starka signifikanta samband med ett p-värde på 0.001.  
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Tabell 15 Beskrivande data frågor stress. 

Stress Grupp M SD F p 

F19: Känslomässig utmattning av arbetet. 

1 

2 

3 

4.77 

5.25 

5.36 

1.68 

1.60 

1.44 

6.43 0.002 

F20: Utbrändhet av arbetet. 

1 

2 

3 

3.49 

3.94 

5.81 

1.88 

1.99 

1.42 
74.55 0.000 

F21: Orimliga krav på övertid. 

1 

2 

3 

3.55 

5.04 

5.47 

1.76 

1.55 

1.67 

57.31 0.000 

F22: Hög arbetsbelastning.  

1 

2 

3 

4.82 

5.50 

4.84 

1.56 

1.46 

1.58 

4.27 0.015 

F23: Otillfredsställande balans mellan arbete och fritid.  

1 

2 

3 

4.52 

5.38 

5.43 

1.67 

1.65 

1.63 

14.77 0.000 

1 = verksamma revisorer; 2 = tidigare revisorer; 3 = potentiella revisorskandidater (studenter). 

 

Tabell 15 visar att gruppen med tidigare verksamma revisorer i större utsträckning har upplevt 

stress än de som fortfarande är verksamma i branschen. Studenterna har överlag högre 

medelvärden än övriga grupper. Dessa höga medelvärden tyder på att studenterna skulle 

överväga att avsluta sin anställning vid för höga stressnivåer. Detta kan tolkas som att de 

förväntar sig eller hoppas på att inte behöva uppleva stress i sin framtida gärning som revisor. 

Revisorer som slutat har förknippat yrket med högst stressnivå, i förhållande till de som 

fortfarande är verksamma. Den höga stressen kan därmed tänkas vara en förklaring till de 

frivilliga avhoppen. Skillnaderna som kan observeras har signifikanta samband (p<0.05). F20, 

F21 och F23 har ett p-värde som är mindre än 0.001. 

 
Tabell 16 Beskrivande data frågor arbetstillfredsställelse. 

Arbetstillfredsställelse Grupp M SD F p 

F24: Alltid lätt att kliva upp för att åka till min arbetsplats. 

1 

2 

3 

5.02 

4.50 

5.41 

1.63 

1.53 

1.36 

7.12 0.001 

F25: Tycka om att vara på min arbetsplats. 

1 

2 

3 

5.68 

5.08 

5.82 

1.28 

1.37 

1.25 

6.47 0.002 

F26: Alltid helt tillfredsställd på mitt jobb. 

1 

2 

3 

4.58 

3.83 

5.40 

1.49 

1.40 

1.44 

25.27 0.000 

F27: Meningsfulla arbetsuppgifter. 

1 

2 

3 

5.35 

4.60 

5.80 

1.31 

1.73 

1.34 

14.67 0.000 

F28: Ständigt förbättra precisionen i mitt arbete. 

1 

2 

3 

5.82 

6.00 

6.29 

1.10 

1.07 

1.03 

7.89 0.000 

1 = verksamma revisorer; 2 = tidigare revisorer; 3 = potentiella revisorskandidater (studenter). 

 

Undersökningen visar att studenterna har en högre förväntan på arbetstillfredsställelse än vad 

de som har arbetat och arbetar i branschen upplevde/upplever, se tabell 16. De revisorer som 

slutat upplevde lägst arbetstillfredsställelse under sin gärning som revisor. Skillnaderna är alla 

signifikanta. F26, F27 och F28 har p-värde som är mindre än 0.001 vilket tyder på starka 

signifikanta samband. Sammantaget indikerar tabell 11-16 att det föreligger ett 

förväntningsgap gällande revisionsyrket och dess innebörd. Detta skulle kunna vara en 

förklaring till att avhoppen är så stora trots den attraktivitet revisionsyrket besitter.  
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4.2 Faktoranalys  
En faktoranalys med Cronbachs alpha (α) har genomförts för att säkerställa måttens 

reliabilitet. Enligt Hair et al. (2010) är Cronbachs alpha den mest tillämpade bedömningen av 

reliabilitet. Det är en vanlig metod för att specificera nivån på typ 1 fel (Hair et al., 2010). Typ 

1 fel är sannolikheten att identifiera ett samband fast det inte finns (ibid.). De frågor i enkäten 

som mäter samma sak står tillsammans i tabellen med ett gemensamt α-värde. Cronbachs 

alpha varierar mellan 0 och 1. För reliabilitet ska cronbachs alfta enligt Hair et al. (2010) 

överskrida 0.60 för explorativa syften och för mer förklarande studier 0.70. 
 

Tabell 17 Måttens reliabilitet. 

N=408 
 

 Faktorladdning Cronbachs Alpha 

F1                                            Förväntningar  0.84 

0.80 

0.88 

0.52 

0.71 

α =0.86 

F2  Förväntningar 

F3  Förväntningar 

F4  Förväntningar 

F5  Förväntningar 

F6  Belöningar (m) 0.57 

α = 0.76 
F7  Belöningar (m) 0.54 

F8  Belöningar (u) 0.79 

F9  Belöningar (u) 0.82 

F10  Uppföljning 0.63 

α = 0.79 F11  Uppföljning 0.81 

F12  Uppföljning 0.82 

F13  Stöd 0.59 

α = 0.71 F14  Stöd 0.65 

F15  Stöd 0.79 

F16  Organisatorisk lojalitet 0.80 

α = 0.77 F17  Organisatorisk lojalitet 0.68 

F18  Organisatorisk lojalitet 0.70 

F19  Stress 0.68 

α = 0.86 

F20  Stress 0.66 

F21  Stress 0.79 

F22  Stress 0.78 

F23  Stress 0.83 

F24  Arbetstillfredsställelse 0.78 

α = 0.88 

F25  Arbetstillfredsställelse 0.85 

F26  Arbetstillfredsställelse 0.84 

F27  Arbetstillfredsställelse 0.79 

F28  Arbetstillfredsställelse 0.61 

 

I denna studie överskrider samtliga mått 0.70, se tabell 17. Detta indikerar på hög trovärdighet 

och att respondenterna varit konsekventa när de besvarat enkäten (Hair, Wolfinbarger, 

Money, Samouel & Page, 2015). I tabell 17 framgår även enskilda faktorladdningar. 

Minimum enligt Hair et al. är att faktorladdningar överskrider 0.50. Idealiskt är om de är 0.70 

eller högre (ibid.). Höga faktorladdningar inom respektive begrepp indikerar att måtten mäter 

samma sak. En majoritet av måtten uppnår en idealisk nivå med faktorladdningar på över 

0.70. Övriga uppfyller minimumkravet då de alla överskrider 0.50. 
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4.3 Interkorrelation variabler 
Tabell 18 visar interkorrelation mellan samtliga variabler. Majoriteten av variablerna har en 

signifikant korrelation. Interkorrelationen visar på multikollinaritet. Detta kan ses som en 

naturlig konsekvens av att de begrepp som inkluderats i studien inte är helt oberoende av 

varandra. Det går att utläsa att samtliga variabler har ett signifikant samband till intentionen 

att stanna. Variabeln intention att stanna kunde endast undersökas hos respondentgruppen 

med verksamma revisorer. Analysen kommer därför fortsättningsvis att utgå från 

respondentgruppen med verksamma revisorer.   
    

 Tabell 18 Interkorrelation kategoriserade variabler. 

  

  (1.)   (2.)   (3.) (4.) (5.) (6.) (7.)          (8.) 

 
1. Belöningar α =.76 

       

 
2. Förväntningar .28** α =.86 

      

 
3. Uppföljning .81*** .19* α =.79 

     

 
4. Stöd .85*** .28** .71*** α =.71 

    

 
5. Lojalitet .75*** .32*** .70*** .72*** α =.77 

   

 
6. Stress -.18* -.001 -.21* -.09 -.33*** α =.86 

  

 
7. Arbetstillfredsställelse .72*** .34*** .61*** .66*** .79*** -.25** α =.88 

 

 
8. Intention att stanna .56*** .15* .42*** .46*** .57*** -.23** .55***  - 

***p<0.001; **p<0.005; *p<0.05 

 

4.4 Regressionsanalys med hypotestest 
Nedan presenteras prövning av de hypoteser som framarbetats i teorikapitlet. Indirekta 

effekter kommer även att analyseras. Två modeller har testats med olika mediatorer (eng. 

mediators) för att se om styrverktygen stöd och uppföljning var för sig kan förstärka effekter 

av belöningar och förväntningar på beroendevariablerna.  

 
Tabell 19 Hypotesprövning. 

 

Modell (1)  

Uppföljning centrerad  

Modell (2)  

Stöd centrerad 

Hypoteser β, p, (t) β, p, (t) 

H1a H1b Belöningar  UF (1) /ST (2) 0.89***(7.12) 0.85***(5.40)  

H2a H2b Förväntningar  UF (1) /ST (2) 0.05 (0.92) 0.12*(2.18) 

H3a H3b UF (1) /ST (2)  Lojalitet 0.86***(9.07) 0.86***(6.53) 

H4a H4b UF (1) /ST (2)  Arbetstillfredsställelse 0.80***(8.49) 0.82***(6.36) 

H5a H5b UF (1) /ST (2)  Stress -0.28***(-3.50) -0.22*(-2.71) 

H6a H6b UF (1) /ST (2)  Intention att stanna 0.59***(7.73) 0.60***(6.0) 

    
 Modell (1) Modell (2) 

Regression  Beroendevariabler Förklaringsgrad variation 

R² UF (1) /ST (2) 81.90 % 78.60 % 

R² Lojalitet 74.30 % 74.10 % 

R² Stress 7.70 % 4.80 % 

R² Arbetstillfredsställelse 63.50 % 66.90 % 

R² Intention att stanna 34.70 % 35.40 % 

***p<0.001, **p<0.005, *p<0.05, (UF = uppföljning, ST = stöd). 

 

För att underlätta läsningen av tabell 19 står det UF(1) och ST(2) vilket avser modell 1 då 

uppföljning är centrerad respektive modell 2 då stöd är centrerad. Exempelvis avser 

”UF(1)/ST(2)  arbetstillfredsställelse” två hypoteser. Den första modellen, UF(1), testar 
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uppföljning mot arbetstillfredsställelse och den andra modellen, ST(2), testar stöd mot 

arbetstillfredsställelse. Till höger i tabellen redovisas betavärdet (β) som är den 

standardiserade koefficienten. Denna koefficient anger storleken på korrelationen mellan den 

oberoende och beroende variabeln. Betavärdet är relaterat till så kallade typ 2 fel (Hair et al., 

2010). Typ 2 fel avser sannolikheten att inte hitta ett samband trots att det finns (ibid.). Efter 

betavärdet presenteras signifikansnivån (p) i form av stjärnor. Tre stjärnor innebär en 

signifikansnivå under 0.001. I parantesen står t-värdet som är den ostandardiserade 

koefficienten. Om t-värdet är högre än 1.96 eller lägre än -1.96 är koefficientens 

signifikansnivå lägre än 0.05 (Moore, McCabe & Creig, 2012). 

 

Belöningar förväntades vara positivt korrelaterat till styrverktyget uppföljning (H1b) vilket 

bekräftades i vår första modell (β=0.889; p<0.001). Korrelationen mellan belöningar och 

styrverktyget stöd (H1a) förväntades också vara positiv. Resultatet i den andra modellen 

bekräftar H1a och visar att belöningar har en stark signifikant påverkan på styrverktyget stöd 

(β=0.85; p<0.001). Vidare testades om förväntningar har ett positiv samband till styrverktyget 

stöd (H2a) och styrverktyget uppföljning (H2b). H2a kunde bekräftas då det fanns ett 

signifikant samband. (β=0.12; p<0.05). Resultatet indikerar dock att förväntningar inte har en 

signifikant påverkan på uppföljning (β=0.05; p>0.05). Således förkastades H2b. I nästa steg 

prövades om styrverktyget stöd (H3a) och styrverktyget uppföljning (H3b) har en positiv 

påverkan på organisatorisk lojalitet. Båda dessa hypoteser kunde bekräftas då resultatet visar 

på starka signifikanta samband; H3a (β=0.86; p<0.001) och H3b (β=0.86; p<0.001). Vi 

förväntade oss att styrverktyget stöd skulle ha en positiv effekt på arbetstillfredsställelse 

(H4a). Detta bekräftades på en stark signifikansnivå (β=0.82; p<0.001). Att styrverktyget 

uppföljning har en positiv inverkan på arbetstillfredsställelse (H4b) kunde också bekräftas 

med ett stark signifikant stöd (β=0.80; p<0.001). Styrverktyget stöd (H5a) och styrverktyget 

uppföljning (H5b) förväntades vara negativt korrelerat till stress. Stress förväntades alltså 

kunna minska om styrningen innefattar stöd och uppföljning. Resultatet ger ett signifikant 

stöd för båda hypoteserna. H5b bekräftades i den första modellen som starkt signifikant (β=-

0.28; p<0.001). H5a visade sig inte vara lika starkt signifikant med ändå på en 

tillfredsställande nivå (β=-0.22; p<0.05). Slutligen testades om styrverktyget stöd (H6a) och 

styrverktyget uppföljning (H6b) var positivt relaterade till intentionen att stanna. H6a 

(β=0.60; p<0.001) och H6b (β=0.59; p<0.001) bekräftades och visade sig vara starkt 

signifikanta.  

 

Sammantaget visar regressionsanalysen att nio av tolv hypoteser kunde bekräftas med ett 

starkt signifikant stöd (p<0.001), se tabell 19. Två hypoteser bekräftades med en 

signifikansnivå på p<0.05 och endast en hypotes förkastades. Modellen som helhet indikerar 

en hög förklaringsgrad av variationen i beroendevariablerna. I modell 1 kan vi förklara mellan 

7.7-81.9 % av variationen i beroendevariablerna och modell 2 ger en förklaringsgrad mellan 

4.8-78.6 %. 
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Tabell 20 Medierande indirekta effekter. 

 

En viktig del i analysen var även att avgöra om det fanns förstärkande så kallade medierande 

indirekta effekter. Tabell 20 visar att modellen gav ett signifikant stöd för tolv av sexton 

indirekta effekter. Som förväntat förstärker styrverktygen uppföljning och stöd effekter av 

belöningar på samtliga beroendevariabler, exempelvis (β indirekt=0.77; p<0.05) för 

uppföljning och (β indirekt=0.73; p<0.05) för stöd. Att styrverktyget stöd förstärker effekter 

av förväntningar på beroendevariablerna låg också på en tillfredsställande signifikansnivå (β 

indirekt=0.11; p<0.05). Resultatet visar att styrverktyget uppföljning förstärker effekter av 

förväntningar svagt men inte på en signifikant nivå (β indirekt=0.04; p>0.05).  

4.5 Sammanfattning empiri 
Figur 3 och 4 sammanfattar det empiriska resultatet och visar sambanden mellan variablerna. 

Modellerna består av de oberoende variablerna belöningar och förväntningar. Övriga 

variabler är styrverktygen stöd och uppföljning, organisatorisk lojalitet, 

arbetstillfredsställelse, stress och intention att stanna. De begrepp som mäter respektive 

variabel samt faktorladdning till respektive begrepp framgår i figuren. Inom varje mätt 

variabel framgår höga faktorladdningar vilket indikerar att de mäter samma sak. Värdet på 

Cronbachs alpha (α) visar på hög reliabilitet. På pilarna illustreras betavärde och 

signifikansnivå för de direkta sambanden som hypoteserna baseras på. Signifikansnivån (p) 

visas i form av stjärnor där ***=p<0.001, **=p<0.005 och *=p<0.05. Majoriteten av 

sambanden är starkt signifikanta. Två modeller testades för att se om styrverktygen stöd och 

uppföljning var för sig kunde förstärka effekterna av belöningar och förväntningar på 

beroendevariablerna. För att göra modellerna tydligare visas beta- och signifikansvärde för 

dessa indirekta samband endast i tabell 20. 

 

 

 

 

  Standardiserat β p-värde Signifikant stöd 

FV UFLOJ 0.04 0.423 Nej 

FVUFSTR -0.01 0.362 Nej 

FVUFAT 0.04 0.432 Nej 

FVUFIS 0.03 0.432 Nej 

BELUFLOJ 0.77 0.001** Ja 

BELUFSTR -0.25 0.001** Ja 

BELUFAT 0.71 0.001** Ja 

BELUFIS 0.52 0.001** Ja 

FVSTLOJ 0.11 0.045* Ja 

FVSTSTR -0.03 0.028* Ja 

FVSTAT 0.10 0.049* Ja 

FVSTIS 0.07 0.040* Ja 

BELSTLOJ 0.73 0.001** Ja 

BELSTSTR -0.19 0.011* Ja 

BELSTAT 0.69 0.002** Ja 

BELSTIS 0.50 0.001** Ja 

***p<0.001; **p<0.005; *p<0.05  
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Figur 3 Sammanfattande modell, stöd centrerad.
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Figur 4 Sammanfattande modell, uppföljning centrerad.



 

 37 

5. Analys- och resultatdiskussion 
Detta avsnitt presenterar en analys gällande de viktigaste resultaten och för en diskussion 

kring dessa i förhållande till tidigare forskning. Analysen är uppdelad i en trestegsmodell. 

Först bekräftas att branschen är attraktiv och präglas av en hög personalomsättning. 

Därefter verifieras en tänkbar anledning till vad spänningen i paradoxen bygger på. Tredje 

steget är att med vår teoretiska modell förklara hur styrning kan upplösa och lindra 

spänningarna i modellen. Avslutningsvis presenteras en post-hoc analys som nyanserar 

förklaringarna av de kvantitativa svaren. 

5.1 Fastställande att många revisorer slutar 
Resultatet visar att majoriteten som avslutar sin tjänst, säger upp sig inom de fem första åren. 

När revisorerna fick uppskatta hur många som slutar inom denna period anser majoriteten, 

56.1 % av de verksamma revisorerna och 80.8 % av de tidigare revisorerna, att det är fler än 

50 %. Av de revisorer som slutat är det 63.5 % som uppskattar att personalomsättningen är 

över 60 %. Resultatet går i linje med tidigare forskning som visat att hög personalomsättning 

är ett kostsamt problem inom revisionsbranschen (e.g. Chi, Hughen, Lin & Lisic, 2013; Roth 

& Roth, 1995; Lawrence, 1998; Hiltebeitel & Leauby, 2001). Hiltebeitel och Leauby (2001) 

menar att färre än hälften av de som börjar arbeta med revision arbetar kvar efter tre år. 

Bullen och Flamholtz (1985) har gjort en studie vars resultat visade att 80 % hade som avsikt 

att lämna yrket inom de närmsta fem åren. Resultatet av denna studie stärker den tidigare 

forskning som gjorts i andra länder och visar att problemet även föreligger inom den svenska 

revisionsbranschen.  

5.2 Spänningen i paradoxen 
Att personalomsättningen är hög trots den attraktivitet revisionsyrket förknippas med 

(Universum global, 2016) är den paradoxala utgångspunkt som denna studie grundas på. 

Attraktiviteten bekräftas av revisionsbyråerna själva där det efter uppföljande intervjuer 

framgick att det kommer in ett stort antal ansökningar per ledig tjänst. Denna studie har 

identifierat omatchade positiva infriade förväntningar och omatchade negativa oinfriade 

förväntningar som orsaker till att spänningen i den identifierade paradoxen uppstår. Vad som 

avses med detta kommer nedan att utkristalliseras. 

5.2.1 Omatchade positiva infriade förväntningar 

Med omatchade positiva infriade förväntningar avses att en del individer påbörjar sin 

yrkesbana som revisor med ett på förhand bestämt och outtalat mål. Detta outtalade mål 

innebär en avsikt att samla på sig kompetensutveckling och efter några år avsluta sin 

anställning och övergå som ekonomichef eller annan liknande adekvat yrkesbana. För 

individen är ett sådant yrkesval och utveckling en planenlig karriär men för revisionsbyrån en 

kostnad och en outtalad styrning. Missmatchning mellan individ och revisionsbyrå är således 

positiva för individen men negativa för byrån på grund av en missmatchning mot byråns mål. 

För byrån är det kostsamt att avsätta tid och resurser på att utbilda personal som sedan efter 

erhållen kunskap byter yrkesbana. För individen infrias förväntningarna av att få ta del av de 

utbildningar och den personliga utveckling som revisionsbyråerna erbjuder. Därefter fullföljs 

det på förhand planerade och frivilliga avskedet. Denna omatchade omständighet skapar 

paradoxala spänningar inom organisationen. Resultatet av studien visar att detta förhållande 

råder inom revisionsbranschen. 42 % av respondentgruppen som innefattade studenter, 49 % 

av de verksamma revisorerna och hela 75 % av de tidigare verksamma revisorerna svarade att 

revisionsyrket egentligen bara är/var en bra start på deras framtida karriär. 29.85 % svarade 

att deras framtida drömyrke var att bli ekonomichef trots att de ville börja arbeta inom 

revisionsbranschen. Att revisionsyrket ses som en språngbräda går i linje med en 
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undersökning av Bullen och Flamholtz (1985) som visar att många revisorer endast ser yrket 

som ett startskott på sin karriär. Att individer endast börjar inom branschen för att ta del av de 

utbildningar som erbjuds och därigenom samla på sig erfarenhet och kompetens är en 

förklaring till att avhoppen är så stora trots den attraktivitet revisionsbranschen präglas av. 

Detta har således identifierats som en anledning till att spänningarna i paradoxen uppstår.  

 

Situationen som ovan beskrivits med omatchade positiva infriade förväntningar skapar en 

kultur där byrån lär upp anställda som sedan avslutar sin tjänst när de fått den kompensation 

och kunskap som eftersträvas. Om uppfattningen sprids att detta förfarande leder till en 

möjlighet att bli ekonomichef eller liknande kan denna typ av kultur skapa missunnsamhet 

hos de som stannar. Om en person som inte rankas som en av de bästa revisorerna blir 

ekonomichef kan detta störa de som arbetar kvar. Denna oönskade personalpolitik som skapas 

innebär kostnader för byrån och kan resultera i en turbulent miljö för de anställda som är 

lojala och stannar kvar. De omatchade positiva infriade förväntningarna påverkar på så sätt de 

anställda som anstränger sig för att arbeta kvar inom revisionsyrket. Detta kan i sin tur tänkas 

leda till att dessa anställda till slut börjar överväga en uppsägning, trots att det inte var en på 

förhand bestämd plan.  

5.2.2 Omatchade negativa oinfriade förväntningar 

Med omatchade negativa oinfriade förväntningar avses att individer har uttryckliga 

förväntningar som inte blir infriade. Individer ingår kontrakt med organisationen när deras 

förväntningar på värdet av att delta överväger den uppoffring kontraktet innebär (Sunder, 

2002). Resultatet visar att revisionsbyråerna inte fullt ut möter de förväntningar som finns. 

Förväntningar är på så sätt omatchade med organisationens mål och styrning. Detta är 

negativt för individen då det skapar arbetsrelaterat missnöje. För revisionsbyråerna uppstår 

kostnader eftersom oinfriade förväntningarna leder till frivilliga uppsägningar. De oinfriade 

förväntningarna skapar på så sätt spänningar inom organisationen och är en av de spänningar 

som utgör grunden för den identifierade paradoxen. I jämförelsen mellan de studenter som 

avser att bli revisorer, verksamma revisorer och de som slutat visar resultaten att det 

föreligger ett förväntningsgap. Förväntningsgapet innebär att förväntningarna är högre innan 

påbörjad tjänst än vad som sedan infrias i praktiken. Resultatet visar att studenterna har höga 

förväntningar på att få stöd, ständig kompetensutveckling och en förståelse för kopplingen 

mellan mål och prestation. De verksamma revisorerna och de tidigare verksamma 

revisorernas svar ger en indikation på att styrningen inte fullt ut levererar detta i den 

utsträckning som förväntas. Det framgår dessutom att de verksamma och tidigare verksamma 

revisorerna i överlag hade högre förväntningar före sin påbörjade gärning som revisor. Dessa 

förväntningar berör bland annat förväntningar gällande meningsfulla arbetsuppgifter och hög 

kompetensutveckling.  

 

Felaktiga och oinfriade förväntningar på yrket och dess innebörd har även i tidigare forskning 

visat sig vara nära relaterat till arbetsrelaterat missnöje och revisorers benägenhet att frivilligt 

avsluta sin anställning (Philips & Crain, 1996; Sorensen & Sorensen, 1972, 1974). Resultatet 

av denna studie visar att de revisorer som avslutat sin anställning har varit minst 

tillfredsställda, minst lojala och upplevt stress i högst utsträckning. Av resultatet framgår att 

förväntningarna på dessa faktorer var högre än vad som infriades i praktiken. Detta kan ses 

som en bekräftelse på den tidigare forskningen och en anledning till att spänningarna i 

paradoxen uppstår. 
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5.3 Att reducera och lindra spänningarna som uppstår av paradoxen 
För revisionsbyråerna är det kritiskt att lyckas reducera och lindra spänningarna som uppstår 

av paradoxen eftersom de medför kostsamma konsekvenser. Arbetstillfredsställelse, lojalitet 

och stress är variabler i vår teoretiska analysmodell som enligt tidigare forskning och denna 

studie visat sig vara relaterade till individers beslut att stanna eller lämna arbetsplatsen. För att 

reducera personalomsättning krävs att åtgärder vidtas som kan öka arbetstillfredsställelse och 

lojalitet men minska stress. Därigenom skulle spänningarna som uppstår av den identifierade 

paradoxen reduceras. På vilket sätt styrningen kan bidra till detta kommer nedan diskuteras 

genom att utgå från vår teoretiska modell och förklara styrningens förmåga att upplösa och 

lindra spänningarna i modellen. Resultatet diskuteras och analyseras i förhållande till tidigare 

forskning. 

5.3.1 En förbättrad styrning reducerar spänning och stärker organisatorisk lojalitet  

Organisatorisk lojalitet är ett bra mått för framgång i en organisation och är således viktigt att 

uppnå. Med belöningar och förväntningar kommer lojala medarbetare att skapas. En idé i 

denna studie är att styrning och ledning av belöningar och förväntningar gör effekter av 

belöningar och förväntningar än starkare. Studiens resultat bekräftar detta och visar att 

styrverktygen stöd och uppföljning förstärker de positiva effekterna av belöningar på 

organisatorisk lojalitet. Resultatet visar också att de positiva effekterna av förväntningar 

förstärks genom styrverktyget stöd. Styrverktygen stöd och uppföljning har starkt signifikant 

samband till organisatorisk lojalitet. Tillämpning av styrverktygen reducerar de paradoxala 

spänningarna som i dagsläget hämmar lojalitet. Via det formella styrverktyget uppföljning 

kan revisionsbyråerna vägleda, strukturera och underlätta aktiviteter för de anställda. 

Styrverktyget uppföljning tydliggör organisationens mål och förväntningar och bidrar på så 

sätt till en högre grad av organisatorisk lojalitet. Revisionsbyråerna kan genom det informella 

styrverktyget stöd bidra med karriär- och kompetensutveckling, tillhandahålla en genomtänkt 

rekryteringsprocess och synliggöra personal. Detta ger förutsättningar för anställda att nå 

uppsatta mål.  En förbättrad styrning med en kombination av styrverktygen stöd och 

uppföljning kan således förstärka lojalitet och reducera spänningar som finns på grund av 

paradoxen. 

 

Resultaten av studien kan relateras till tidigare forskning. Kleine och Weißenberger, (2014) 

och Cravens et al. (2004) har empiriskt påvisat att informell och formell styrning har en 

positiv påverkan på organisatorisk lojalitet. Morris, Steers (1980) och Buchanans (1974) 

resultat visar att anställda känner en större tilltro till organisationen när organisationens 

förväntningar är tydliga. Resultatet kan även kopplas till Lynn (2003) som påvisat att 

handledning har en avgörande påverkan på organisatorisk lojalitet. Tidigare forskning har 

indikerat att möjlighet till karriärutveckling, tillräcklig hjälp och upplevd rättvisa är andra 

påverkande variabler på organisatorisk lojalitet (e.g. Viator & Scandura, 1991;Scandura & 

Viator, 1994; Herda & Lavelle, 2012). Genom att kombinera styrverktygen stöd och 

uppföljning skapas således förutsättningar för att uppnå organisatorisk lojalitet. 

5.3.2 En förbättrad styrning reducerar spänning och stärker arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse är önskvärt och viktigt att uppnå i organisationer för anställdas 

välmående och organisationens framgång. Teoretiskt skapar belöningar och förväntningar 

medarbetare som är motiverade och tillfredsställda. Idén i denna studie är att styrning och 

ledning förstärker effekten av belöningar och förväntningar. Detta bekräftas i resultatet som 

visar att det informella styrverktyget stöd och formella styrverktyget uppföljning förstärker de 

positiva effekterna av belöningar och förväntningar på arbetstillfredsställelse. Resultatet visar 

att styrverktygen stöd och uppföljning har starka direkta signifikanta samband med 

arbetstillfredsställelse. Genom styrning kan revisionsbyråerna upplösa de spänningar som i 
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dagsläget hämmar arbetstillfredsställelse. Styrverktyget uppföljning skapar förutsättningar för 

att anställda ska förstå på vilket sätt uppgifter ska genomföras och ger meningsfullhet när 

utförandet är kopplade till mål som kommuniceras tydligt. Genom styrning kan tydliga 

direktiv kommuniceras vilket gör att anställda har tydliga riktlinjer att följa och vet vad som 

gäller. På detta sätt minskar risken för upplevd orättvisa. Styrverktyget stöd omfattar 

utbildning, träning och kompetensutveckling som gör det möjligt att uppnå den skicklighet 

som krävs i utförandet. Styrverktyget stöd är ett sätt att matcha anställdas förväntningar och 

på så sätt uppnå arbetstillfredsställelse.  

 

Resultatet kan förklaras av tidigare forskning som har indikerat att en kombination av 

informell och formell styrning är positivt relaterat till arbetstillfredsställelse (Cravens et al., 

2004). Förtydliganden av mål och mission är strategier för att öka arbetstillfredsställelse (Van 

Dick et al., 2004). För att motivera individer och få dem arbetstillfredsställda är tydlighet i 

uppgiften, skicklighet i utförande och meningsfulla uppgifter påverkande variabler (Hackman 

& Lawler, 1971; Ting, 1996; Hackman & Oldham, 1975). Parker & Kohlmeyer (2005) kom 

fram till att utdelningar av belöningar som upplevs som orättvisa och inkonsekventa skapar 

arbetsrelaterat missnöje (eng. job dissatisfaction). En förbättrad styrning via styrverktygen 

stöd och uppföljning bidrar till ökad arbetstillfredsställelse och reducerar spänning som 

identifierats av paradoxen. 

5.3.3 En förbättrad styrning reducerar spänning och arbetsrelaterad stress 

Stress har negativa effekter på anställdas välmående och prestation och är inte önskvärt inom 

organisationer. Denna studie visar att styrning reducerar stress. Resultatet bekräftar att 

styrverktygen stöd och uppföljning förstärker de positiva effekterna av belöningar och 

förväntningar vilket leder till en reducerad stressnivå hos anställda. En förbättrad styrning 

reducerar den spänning som existerar på grund av paradoxen. När anställda synliggörs och får 

det arbetsrelaterade stöd som krävs kommer stress att minska. Styrverktyget uppföljning 

handlar om att tydliggöra mål och följa upp arbetsuppgifter. På så sätt minskar den stress som 

uppstår av att inte veta den prestation som önskas eller vilka mål som eftersträvas. 

Styrverktyget stöd bidrar med den kompetens och kunskap som behövs för att utföra en viss 

uppgift. Med kunskap och kompetens reduceras den stress som uppstår på grund av saknad 

skicklighet i utförandet av arbetsuppgifter. Resultatet av denna studie visar att 

revisionsbyråerna genom styrverktygen stöd och uppföljning kan minska och motverka 

utvecklingen av arbetsrelaterad stress och utbrändhet hos revisorer och på så sätt upplösa 

paradoxal spänning. 

 

Tidigare forskning har klarlagt att utbrändhet och stress är vanligt bland revisorer (Fogarty & 

Uliss, 2000). Förklaringen till att styrning kan minska stress kan härledas till Cravens et al. 

(2004) som kom fram till att en kombination av formell och informell styrning kan minska 

risken för stress och utbrändhet. När en individ har tillräcklig information och klara direktiv 

på vad som förväntas minskar risken för stress och rollkonflikter (Cravens et al., 2004). 

Resultatet kan också förklaras genom att styrning har en positiv påverkan på organisatorisk 

lojalitet. Att organisatorisk lojalitet innebär en lägre risk för utbrändhet har bekräftats av ett 

flertal andra studier (e.g., Jackson et al., 1987; Leiter & Maslach, 1988; Lee & Ashforth, 

1996; Cropanzano et al., 2003). Resultatet av denna studie visar således i linje med tidigare 

forskning att det informella styrverktyget stöd och det formella styrverktyget uppföljning kan 

minska och motverka utvecklingen av arbetsrelaterad stress. 
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5.3.4 En förbättrad styrning reducerar spänning och stärker intention att stanna 

För att minska personalomsättningen måste de spänningar som i dagsläget minskar 

intentionen att stanna lösas upp. Genom att identifiera orsakerna som ökar intentionen att 

lämna organisationen och minska dessa spänningar kommer intentionen att stanna öka. Denna 

studie visar att styrning kan bidra till detta. Genom att tillämpa rätt styrning kommer 

effekterna av belöningar och förväntningar öka och få individer att stanna kvar. Studiens 

resultat visar att styrverktygen stöd och uppföljning förstärker effekterna av belöningar och 

förväntningar och ökar intentionen att stanna. Genom styrning kan revisionsbyråer således 

reducera den spänning som finns i organisationen och få fler individer att stanna. En 

kombination av styrverktygen stöd och uppföljning förstärker de positiva effekterna av 

belöningar och förväntningar på intention att stanna. Resultatet kunde även påvisa ett direkt 

signifikant samband mellan styrverktygen och anställdas intention att stanna. 

 

Resultatet kan förklaras genom tidigare forskning som indikerar att styrning kan öka lojalitet, 

arbetstillfredsställelse och minska stress (e.g. Cropanzano et al., 2003; Herda & Lavelle, 

2012; Kleine & Weißenberger, 2014; Stallworth, 2003; Van Dick et al., 2004; Benke & 

Rhode, 1980; Wanous, 1980). Låg arbetstillfredsställelse, låg lojalitet och hög stressnivå har 

visat sig vara relaterade till uppsägning (eng. turnover intentions) (ibid.). Genom att påverka 

dessa variabler i positiv riktning kan således risken för uppsägning minska och intentionen att 

stanna öka. Cravens et al. (2004) kom fram till att rätt styrning minskar anställdas intention att 

lämna organisationen. Resultaten från tidigare forskning går i linje med denna studie som 

menar att styrverktygen stöd och uppföljning förstärker effekter av belöningar och 

förväntningar och ökar intentionen att stanna.  
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5.4 Post-hoc analys 
Post-hoc analysen är en uppföljande innehållsanalys av kvalitativa svar som bidrar med 

nyanseringar av de kvantitativa resultaten. Tabell 21 och 22 visar en sammanställning över 

kvalitativ data som ligger till grund för innehållsanalysen. Precis som i feedbackteorin finns 

ett starkt fokus på det negativa. Att ta fasta på det negativa är ett effektivt sätt för utveckling 

och förbättring. Det är lättare och mer effektivt att förbättra något som är inadekvat än att 

förbättra något som redan fungerar. Den kvalitativa datan har sammanställts utifrån fyra 

kategorier: omatchade positiva infriade förväntningar, omatchade negativa oinfriade 

förväntningar, stress och styrning. 
 

Tabell 21 Kvalitativ data innehållsanalys. 

Omatchade positiva infriade förväntningar Omatchade negativa oinfriade förväntningar 
Man, 49 år, auktoriserad, 29 år inom yrket: ”Det är 

definitivt så att revisorsyrkets betydelse för ett väl 

fungerande näringsliv underskattas. Revisionsbyråernas 

utbildningsprogram och praktiken innebär att de som slutar 

får en grundläggande ekonomisk kunskap som de och de 

företag som anställer dessa har en enorm nytta av, 

tiotusentals ekonomer har fått en enorm 

kompetensutveckling på detta sätt. Det finns inget liknande i 

Sverige.” 

 

Man, 27 år, tidigare revisorsassistent, 1 år inom yrket: 
”Jag visste att jag endast skulle arbete som revisorsassistent 

en kortare period och det skulle jag nog rekommendera fler 

att testa på då du lär dig otroligt mycket kring hur ekonomin 

i bolag är uppbyggt samt hur man arbetar och driver projekt. 

Samt att du utvecklar ditt eget nätverk.” 

 

Kvinna, 34 år, tidigare revisorsassistent, 3 år inom yrket: 
”Att jobba på revisionsbyrå är en jättebra introduktion till 

arbetslivet då man stöter på massa olika företag och 

problemställningar.”  

 

Man, 25 år, revisorsassistent, 1 år inom yrket: ”Min 

uppfattning är att många går in i revisionsyrket med tanken 

att man får en bra grund att stå på för att senare kunna ta ett 

kliv in på chefspositioner i privata bolag.  Vad jag har fått 

erfara är det ibland svårt att bibehålla den visionen och se 

målet när man utför revisionsarbetet då det ibland kan verka 

som att man står och stampar.” 

 

Man, 30 år, revisorsassistent, 3 år inom yrket: ”Jag tror 

att studenter söker sig till revisionsyrket efter högskolan då 

det är en lätt väg in i arbetsmarknaden. Min erfarenhet är att 

alla andra yrken så som, controllers, ekonomiansvariga, 

skattehandläggare etc kräver mer förkunskaper, 

arbetsgivaren vill gärna att sökande skall kunna bokföring, 

bokslut, läsa årsredovisningar etc. Man lär sig mycket som 

revisor på kort tid.” 

 

Kvinna, 54 år, godkänd revisor, 20 år inom yrket: ”Min 

önskan när jag kom ut i arbetslivet efter universitet var att få 

anställning på en revisionsbyrå, jag har arbetat på flera 

stycken men är nu anställd på en större byrå. Yrket som 

sådant är nog det bästa man kan ha men tyvärr är livet på en 

revisionsbyrå inte alltid så lätt. Jag har letat annat jobb i hela 

fem år men inte hittat något som är lika intressant sett till 

arbetsuppgifter! Jag är däremot inte gett upp hoppet att hitta 

ett jobb som ekonomichef.”  

Man, 56 år, auktoriserad, 29 år inom yrket: ”Yrket har 

under en 10-15 års period blivit i princip avintellektualiserat. 

Alla processer, mer eller mindre, Är formellt styrda av 

regleringar och det är detaljerna som har betydelse. Tjänsten 

har genom den omfattande regleringen blivit oerhört likartad 

i hela branschen och förvandlats från ett utpräglat 

förtroendeuppdrag med hög status till en vardagsvara, utsatt 

för ständigt ifrågasättande och där det är svårt att särskilja sig 

från konkurrenterna. Jag rekommenderar ingen att välja detta 

yrke i framtiden, i alla fall inte om man är intresserad av 

intellektuella utmaningar, kreativitet och skapande. 

Plockande med detaljer enligt fastställda mönster, likt 

sorterande av samlingar, avstämning av regler med mera är 

dagens verklighet. Tyvärr.” 

 

Man, 30 år, revisorsassistent, 3 år inom yrket: ”Man lär 

sig mycket som revisor på kort tid. Men arbetet är extremt 

rutinmässigt och man upplever att man repetitivt gör samma 

arbetsuppgift om och om igen vilket kan kännas mindre 

meningsfullt.” 

 

Kvinna, 59 år, auktoriserad, 30 år inom yrket: ”Som ni 

ser har jag varit i branschen länge. Stora förändringar har 

skett under tiden. Jag haft en extremt intressant och 

utvecklande arbete med många fina och olika kunder (och 

även en del mindre bra....). dock har yrket blivit mer och mer 

mekaniserat, checklistor och stickprov styr väldigt mycket.” 

 

Kvinna, 34 år, tidigare revisorsassistent, 3 år inom yrket: 

”Mängden av standardiserade checklistor och arbetsmoment 

skapade för 'det stora amerikanska bolaget' gjorde att jobbet 

ibland kändes meningslöst.”  

 

Man, 52 år, tidigare revisor, 19 år inom yrket:  

”För mycket regler i form av checklistor samt höjda 

timarvoden och prispress gjorde att tiden hos kund minskade 

och det blev mest ett insamlande av material, vilket gjorde 

arbetet generellt tråkigare.” 

 

Man, 31 år, auktoriserad, 8 år inom yrket: ”Avseende 

personalomsättning är revisionsyrkets struktur med smala 

trappsteg högre upp och en struktur som förutsätter 

partnerskap för att vilja satsa på yrket på lång sikt - blir 

effekten att de som inte får/kan ta de kliv som behövs och 

komma ifråga för partnerskap till väldigt stor del byter 

yrkesbana, ofta redan efter 3-5 år.” 
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Tabell 22 Kvalitativ data innehållsanalys. 

Stress Styrning 
Kvinna, 55 år, godkänd revisor, 28 år inom yrket: 

”Det som är mest stressande - genom alla kategorier i yrket 

är debiteringsgraden, timtariffer som upplevs som för höga 

samt ansvaret som revisorn har genom sina utlåtanden.” 

 

Kvinna, 32 år, revisorsassistent, 7 år inom yrket: ”De 

flesta arbetar endast i 3 år då arbetsbelastningen är alldeles 

för hög, lönen dålig och kraven orimliga. Revisionsbyråerna 

suger ut unga och förlorar god kunskap efter 3 år då alla 

slutar. Revisionsyrket urlakas på kunskap.” 

 

Kvinna, 40 år, tidigare revisor, 6 år inom yrket:  

”Anledningen till att jag slutade var dålig lön och orimliga 

krav på tidrapporteringen.” 

 

Man, 48 år, auktoriserad, 28 år inom yrket: ”Från ett 

medarbetarperspektiv så måste man förstå att man är 

'konsult' dvs man arbetar när det finns jobb och det blir bitvis 

övertid. Samtidigt kan stor del av arbetet planläggas vilket 

motverkar säsong och övertid.” 

 

Kvinna, 34 år, tidigare revisorsassistent, 3 år inom 

yrket”: Anledningen till att jag slutade (och som jag inte 

riktigt tyckte att ni fångade i enkäten) var framförallt att jag 

inte trivdes i rollen som konsult; med allt flängande till olika 

platser och människor som det innebär. ” 

 

Man, 30 år, tidigare revisorsassistent, 4 år inom yrket: 
”Låg lön, hårt arbete, en känsla av att vara utbytbar. 

Sammanfattning av yrket som revisorsassistent.” 

 

Man, 59 år, auktoriserad, 32 år inom yrket: 
”Revisionsyrket kommer förändras mycket framöver. Att 

minst 75 % lämnar yrket Är egentligen inte ett problem utan 

kanske nödvändigt under vissa förutsättningar.” 

 

Kön okänd, 45 år, auktoriserad, 20 år inom yrket: 
”Personalomsättning är en del av kalkylen. Tänk om alla 

blev revisorer. En revisor sysselsätter i snitt 7 personer. Då 

skulle vi behöva öka kundantalet så mycket att det inte 

fungerar praktiskt på marknaden.” 

 

Kvinna, 59 år, auktoriserad, 30 år inom yrket: ”Synen på 

nyutbildade och nyanställda unga revisorer har dock 

förändrats drastiskt och man ser dessa mer och mer som ett 

redskap, och tanken är inte heller att alla ska vara kvar i 

branschen, vi behöver ha unga människor som arbetar 

extremt mycket (och samtidigt lär sig väldigt mycket) och 

har låg lön, därför bygger det numera på att 

personalomsättningen ska vara hög. Men kanske inte så hög 

som den faktiskt är nu.” 

 

Man, 41 år, auktoriserad, 18 år inom yrket: 
”Revisionsyrket fungerar inte, framförallt på större kontor, 

utan en relativt hög personalomsättning år 1-5. Stannar alla 

kvar finns ingen chans att skapa meningsfulla 

arbetsuppgifter för alla högpresterare och det blir därmed 

svårt att låta personal utvecklas och utmanas.” 

 

Med omatchade positiva infriade förväntningar som framgår i tabell 21 avses att individer 

endast börjar inom branschen för att ta del av den kompensation som erbjuds i form av 

erfarenhet, kompetensutveckling och utbildningar. Den planenliga karriären är positiv för 

individen då förväntningar infrias, men negativ för byrån på grund av de kostnader som 

missmatchningen medför (för en mer ingående definition av begreppet se avsnitt 5.2.1.). 

 

”Jag visste att jag endast skulle arbeta som revisorsassistent en kortare 

period och det skulle jag nog rekommendera fler att testa på då du lär dig 

otroligt mycket kring hur ekonomin i bolag är uppbyggt samt hur man 

arbetar och driver projekt. Samt att du utvecklar ditt eget nätverk.” 

 

”Revisionsbyråernas utbildningsprogram och praktiken innebär att de som 

slutar får en grundläggande ekonomisk kunskap som de och de företag som 

anställer dessa har en enorm nytta av, tiotusentals ekonomer har fått en 

enorm kompetensutveckling på detta sätt. Det finns inget liknande i 

Sverige.” 

 

Att individer skulle börja inom branschen med avsikt att samla på sig denna 

kompetensutveckling och sedan avgå går i linje med studiens kvantitativa resultat. På så sätt 

bekräftas att bilden av revisionsyrket som en språngbräda kan förklara de stora avhoppen trots 

den attraktivitet yrket besitter. Efter några år med utbildningar och erfarenhet hos en attraktiv 

arbetsgivare blir individen mer eftertraktad på arbetsmarknaden. De omatchade positiva 

infriade förväntningarna gör styrningen än mer kritisk. Det blir av större vikt att styra 

personalen rätt för att få dem att stanna och därmed minska de paradoxala spänningarna. För 
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byrån är det kostsamt att avsätta tid och resurser på att utbilda personal som sedan efter 

erhållen kunskap byter yrkesbana.  

 

Kategorin i tabell 21 som benämns omatchade negativa oinfriade förväntningar avser 

kvalitativ respons som indikerar att yrket på senare tid blivit mer eller mindre 

avintellektualiserat och mekaniserat. Innehållsanalysen indikerar att individer upplever arbetet 

rutinmässigt med formellt styrda regleringar för arbetsprocesser. Det framgår att 

standardiserade checklistor och en känsla av att repetitivt göra samma arbetsuppgifter om och 

om igen leder till att arbetet inte längre känns meningsfullt.  

 

”Yrket har blivit mer och mer mekaniserat, checklistor och stickprov styr 

väldigt mycket.” 

 

”Mängden av standardiserade checklistor och arbetsmoment skapade för 

det 'stora amerikanska bolaget' gjorde att jobbet ibland kändes 

meningslöst.” 

 

Detta kan tolkas som en förklaring till det kvantitativa resultatet som indikerade att det 

föreligger bristande arbetstillfredsställelse. Det kvantitativa resultatet visar att revisorer som 

avslutat sin anställning i lägst utsträckning upplevde deras arbetsuppgifter som meningsfulla. 

Meningsfulla arbetsuppgifter var ett av de operationella verktygen som användes för att mäta 

arbetstillfredsställelse. Totalt sett för samtliga mått visade resultatet att tidigare verksamma 

revisorer var mindre tillfredsställda än de revisorer som fortfarande var verksamma inom 

branschen. Samtidigt indikerar resultatet att förväntningarna på meningsfulla arbetsuppgifter 

inom revisionsyrket är höga. Höga förväntningar på meningsfulla arbetsuppgifter 

identifierades hos studenterna, men även hos verksamma och tidigare verksamma revisorer.   

 

Innehållsanalysen stärker att det föreligger ett förväntningsgap inom yrket. De omatchade 

negativa oinfriade förväntningarna innebär att organisationen inte fullt ut levererar det som 

individen förväntar sig. Innehållsanalysen av de kvalitativa svaren tyder på att standardiserade 

checklistor och arbetsmoment till stor del styr arbetssättet. Svaren tyder också på att 

styrningen har förändrats på senare tid. En tolkning som kan göras är att den standardiserade 

styrningen som praktiseras leder till arbetsrelaterat missnöje och en känsla av att arbetet känns 

meningslöst. Detta skapar spänningar inom organisationen. Trots att styrning tillämpas är den 

inte alltid effektiv och nödvändig (Merchant & Van der Stede, 2003). Styrverktyget 

uppföljning omfattar att vägleda aktiviteter och tydliggöra mål. En aspekt att ta hänsyn till vid 

utformningen av styrverktyget innefattar att finna en balans mellan vad som ska 

standardiseras och inte. Simons (1995) menar att för att behålla kreativitet och 

initiativförmåga kan tydliga begränsningar för vad som inte är tillåtet förmedlas. På detta sätt 

minskar risken att hämma anställdas känsla av frihet och självbestämmande (ibid.). Den 

standardiserade styrningen som idag tillämpas på revisionsbyråer kan tolkas som en 

förklaring till den höga personalomsättningen och bidrar till att skapa paradoxala spänningar 

istället för att upplösa dem. 

 

En ytterligare anledning till frivilliga uppsägningar som identifierats i innehållsanalysen är att 

arbetsbelastningen upplevs för hög. Denna kvalitativa respons framgår under kategorin stress 

i tabell 22. Hög stress, dålig lön och orimliga krav på exempelvis debiteringsgrad och 

timtariffer kan identifieras som orsaker till uppsägning. 
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”De flesta arbetar endast i 3 år då arbetsbelastningen är alldeles för hög, 

lönen dålig och kraven orimliga. Revisionsbyråerna suger ut unga och 

förlorar god kunskap efter 3 år då alla slutar. Revisionsyrket urlakas på 

kunskap.” 

 

Detta stärker det kvantitativa resultatet som visade på att personalomsättningen är hög inom 

den svenska revisionsbranschen. Det går även i linje med de kvantitativa svaren som 

indikerade att revisionsyrket är förknippat med hög stress. Resultatet visar att de revisorer 

som avgått i större utsträckning har upplevt stress än de som fortfarande är verksamma i 

branschen. Blivande revisorer skulle avsluta sin anställning vid för hög stress. Detta 

tillsammans med indikationen att de revisorer som avgått upplevt stress i störst utsträckning 

går i linje med en undersökning av Carcello et al. (1991) vilka identifierade stress som en 

anledning att lämna revisionsyrket. Den kvalitativa responsen bekräftar således att stress är en 

anledning till uppsägningar inom branschen. En tolkning som kan göras är att styrningen är 

inadekvat eftersom många anställda upplever en alldeles för hög arbetsbelastning och 

orimliga krav. Resultatet tyder på att synliggörandet av individer brister. Denna studies 

resultat visar att styrverktygen stöd och uppföljning kan minska risken för att anställda 

upplever arbetsrelaterad stress och därmed reducera paradoxala spänningar inom 

organisationen. 

 

En intressant infallsvinkel som skiljer sig markant från de övriga är den kvalitativa respons 

som kategoriserats under styrning, se tabell 22. Innehållsanalysen av dessa svar ger 

indikationer att den höga personalomsättningen är en medveten styrning och en del av 

kalkylen. Utifrån det resonemanget kan inte alla bli revisorer utan en hög personalomsättning 

är nödvändig för att det praktiskt ska fungera på marknaden och inom företaget. 

 

”Stannar alla kvar finns ingen chans att skapa meningsfulla arbetsuppgifter 

för alla högpresterare och det blir därmed svårt att låta personal utvecklas 

och utmanas.” 

 

”Synen på nyutbildade och nyanställda unga revisorer har dock förändrats 

drastiskt och man ser dessa mer och mer som ett redskap, och tanken är inte 

heller att alla ska vara kvar i branschen, vi behöver ha unga människor som 

arbetar extremt mycket (och samtidigt lär sig väldigt mycket) och har låg 

lön, därför bygger det numera på att personalomsättningen ska vara hög. 

Men kanske inte så hög som den faktiskt är nu.” 

 

Om detta är fallet indikerar det att situationen är önskvärd vilket kan förklara att de 

paradoxala spänningarna fortfarande existerar. Denna önskvärda situation kan vara 

anledningen till att revisionsbyråer gör så lite för att upplösa paradoxen. Det bekräftar även de 

kvantitativa svaren som indikerade att det föreligger omatchade negativa oinfriade 

förväntningar. Potentiella revisorskandidater tenderar att ha höga förväntningar på yrket. 

Förväntningar gällande meningsfulla arbetsuppgifter och kompetensutveckling är höga. 

Revisionsbyråerna marknadsför sig genom en bild av att yrket innebär hög 

kompetensutveckling och stora karriärmöjligheter, vilket naturligtvis påverkar den uppmålade 

bilden som potentiella revisorskandidater har av yrket. Börjar individer inom branschen med 

höga förväntningar och sedan bemöts av ett mekaniserat styrt yrke som består av 

standardiserade checklistor och arbetsmoment är det inte sannolikt att yrket upplevs särskilt 

meningsfullt. Synen på nyanställda som ett redskap som ska jobba extremt mycket till en låg 

lön skapar en kultur som speglar av sig och påverkar den upplevda arbetstillfredsställelsen. 
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Att nyanställda samtidigt lär sig väldigt mycket är inte tillräckligt för att möta de 

förväntningar som finns. Förväntningsgapet är därmed ett faktum. Denna situation är negativ 

för de individer som lockas in i yrket med höga förväntningar på en meningsfull karriär. 

Skulle det vara så att denna outtalade styrning faktiskt existerar, är det sannolikt att 

revisionsyrkets attraktivitet och status på lång sikt kommer att försvagas. 
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6. Slutsatser 
Detta avsnitt är uppdelat i tre steg. Först presenteras teoretiska implikationer, därefter 

praktiska implikationer och slutligen metodologiska implikationer. Slutsatserna kommer att 

behandla paradoxens existens, anledningar till att paradoxen finns och på vilket sätt det är 

möjligt att upplösa eller lindra de paradoxala spänningarna. Avsnittet kommer även att 

diskutera potentiella begränsningar och ett antal förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Teoretiska implikationer 
Studien ställde inledningsvis frågan: ”Varför är personalomsättningen så hög inom den 

attraktiva revisionsbranschen och hur kan styrning bidra till att upplösa en sådan 

paradox?” Syftet med studien är att förklara paradoxen hög personalomsättning i en attraktiv 

bransch och hur styrning kan reducera spänningarna som uppstår av paradoxen. För att uppnå 

detta testades en teoretiskt genererad modell om hur styrning kan minska risken för 

uppsägningar och öka individers intention att stanna på arbetsplatsen. 

 

Studiens resultat stärker den tidigare forskning som gjorts i andra länder (e.g. Chi, Hughen, 

Lin & Lisic, 2013; Roth & Roth, 1995; Lawrence, 1998; Hiltebeitel & Leauby, 2001). 

Resultatet bekräftar att även svenska revisionsbranschen är attraktiv (Universum global, 

2016) och har problem med hög personalomsättning. 81 % av respondentgruppen som 

tidigare varit verksamma revisorer uppskattade att det är över 50 % som avslutar sin tjänst 

inom de fem första åren och 64 % uppskattar att över 60 %. Resultatet visar att majoriteten av 

de som avslutat sin tjänst gjort det inom sina fem första år. Det är således påfallande hur stor 

risken är att en revisorskandidat slutar. Resultatet indikerar att omatchade positiva infriade 

förväntningar är en förklaring till att de paradoxala spänningarna uppstår. Detta avser att en 

del individer endast ser revisionsyrket som en språngbräda inför sin framtida karriär. 75 % av 

respondentgruppen med tidigare verksamma revisorer, 49 % av de verksamma revisorerna 

och 42 % av de potentiella revisorskandidaterna svarade att de endast såg yrket som en bra 

start på sin karriär. Detta är negativt för revisionsbyråerna då de avsätter tid och resurser för 

att lära upp anställda som sedan avslutar sin tjänst när de fått den kunskap som eftersträvas. 

Även detta har bekräftats av tidigare studier där Bullen och Flamholtz (1985) visade att 

många uppfattade revisionsyrket som ett startskott på sin karriär och att 80 % hade som avsikt 

att lämna yrket inom de närmsta fem åren. Denna syn på revisionsyrket är en förklaring till att 

avhoppen är så stora trots den attraktivitet revisionsyrket är förknippat med.  

 

En annan förklaring till att spänningarna uppstår är omatchade negativa oinfriade 

förväntningar. Individer tenderar att ha uttryckliga förväntningar som inte blir infriade. 

Revisionsbyråernas mål och styrning är omatchade med de förväntningar som finns på 

revisionsyrket. Detta förväntningsgap är nära sammankopplat med arbetsrelaterat missnöje 

och revisorers benägenhet att frivilligt säga upp sig. Resultaten blev tydliga vid en jämförelse 

mellan de tre respondentgrupperna. De studenter som är potentiella revisorskandidater 

tenderar att ha höga förväntningar på yrket och dess innebörd. Vid en jämförelse med 

verksamma och tidigare verksamma revisorers uppfattningar blev det tydligt att 

förväntningarna på revisionsyrket inte fullt ut infrias. Det empiriska resultatet visar även att 

de verksamma och tidigare verksamma revisorerna i överlag hade högre förväntningar före 

sin påbörjade gärning som revisor än vad som sedan infriades i praktiken. De revisorer som 

avslutat sin anställning ansåg att revisionsyrket i lägst utsträckning motsvarade 

förväntningarna. Detta kan tolkas som en ytterligare förklaring till att det är så många som 

frivilligt avslutar sin anställning efter att de väl börjat hos en sådan attraktiv arbetsgivare.  
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Den teoretiska modell som studien utvecklar indikerar att arbetstillfredsställelse, lojalitet och 

låg stressnivå är centrala faktorer att uppnå för att reducera risken för frivilliga uppsägningar. 

Resultatet visar att revisorer idag upplever hög stress på arbetet, bristande organisatorisk 

lojalitet och bristande arbetstillfredsställelse. Samtidigt framgår att förväntningarna på dessa 

faktorer är höga och att förväntningarna inte infrias i praktiken. En tolkning av detta resultat 

är att revisionsbyråernas styrning är inadekvat och bristande i förhållande till den situation 

som råder inom branschen. Genom att i detalj studera styrning och hur revisionsbyråer kan ta 

sig an problemet utkristalliserades ett antal intressanta samband. Resultatet visar att 

styrverktygen stöd (eng. personnel controls) och uppföljning (eng. action controls) kan bidra 

till att reducera spänningarna och upplösa den identifierade paradoxen. Det är av resultatet 

tydligt att denna typ av styrning kan öka arbetstillfredsställelse, lojalitet och reducera stress. 

Styrverktygen stöd och uppföljning visar sig även vara direkt relaterade till anställdas 

intention att stanna på arbetsplatsen.  

 

Genom att titta på förstärkande indirekta effekter kunde utläsas att styrverktygen stöd och 

uppföljning dessutom kan förstärka effekterna av belöningar och förväntningar på 

beroendevariablerna. På så sätt kan ett effektivare belöningssystem uppnås samtidigt som 

förväntningarna infrias vilket leder till ökad motivation och förbättrad prestation. Detta visar 

att styrningen direkt och indirekt kan påverka beroendevariablerna i den teoretiska modellen 

så att de positiva effekterna förstärks och de negativa försvagas. Detta kommer i sin tur att 

minska risken för frivilliga uppsägningar och öka anställdas intention att stanna på 

arbetsplatsen. Genom att reformera sin styrning och tillämpa styrverktygen stöd och 

uppföljning i en större utsträckning kan revisionsbyråer således bidra till att upplösa de 

paradoxala spänningar som branschen präglas av. Avsätts mer tid och resurser på att 

synliggöra personal och tydliggöra mål samtidigt som uppföljning, utvärdering och 

kompensation praktiseras så kommer den identifierade paradoxen därmed att upplösas. 

6.2 Praktiska implikationer  
Denna studie har testat en teoretisk modell för att ta reda på vad den höga 

personalomsättningen inom den attraktiva revisionsbranschen beror på och hur styrning kan 

bidra till att upplösa denna paradox. Resultatet som studien kommit fram till kan användas för 

att ge praktiska implikationer om hur styrning kan tillämpas för att minska 

personalomsättningen. Den starkaste praktiska implikationen är att styrning bidrar till att lösa 

upp spänningarna i paradoxen. Detta innebär att revisionsbyråerna behöver bli bättre på 

styrning. Den styrning som idag råder är bristfällig och ger en indikation på att kunskap om 

den rådande situationen är av vikt för byråerna.  I praktiken kommer en förbättrad och 

anpassad styrning kunna reducera spänningar och minska kostnader. Studiens resultat visar att 

de som är verksamma inom branschen i dagsläget inte är nöjda. Resultatet visar också att de 

som slutat var missnöjda. För att möta de omatchade negativa oinfriade förväntningar som 

finns inom företaget men även hos blivande potentiella revisorer krävs en förbättrad styrning. 

De praktiska implikationerna är av värde för revisionsbyråerna eftersom det kan tänkas att 

individer som är missnöjda och slutar dels utgör en kostnad men är även dåliga ambassadörer 

för revisionsbranschen. 

 

”Jag rekommenderar ingen att välja detta yrke i framtiden, i alla fall inte 

om man är intresserad av intellektuella utmaningar, kreativitet och 

skapande. Plockande med detaljer enligt fastställda mönster, likt sorterande 

av samlingar, avstämning av regler med mera är dagens verklighet.” 
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Genom att sprida den negativa sidan av revisionsyrket och branschen som sådan kan 

revisionsbyråernas rykte och attraktivitet försämras. På lång sikt kan avsaknaden av 

attraktivitet leda till att färre personer söker sig till yrket vilket kan vara ett oroväckande 

scenario som leder till att branschen urlakas på kunskap. För att ersätta erfarna revisorer som 

exempelvis går i pension krävs nya yngre individer som tar över för att branschen på lång sikt 

ska överleva. Den personalpolitik som råder kan även förklara det ökade trycket på 

revisionsbranschen som kan leda till att det kommer nya riktlinjer och krav på professionen 

(Balans, 2015). De som avslutar sin tjänst är missnöjda och sprider dåligt rykte vilket skapar 

tryck på branschen och kräver förändring. De som förlorar på detta är de revisorer som är 

kvar i branschen.  

 

”Min uppfattning är att många går in i revisionsyrket med tanken att man 

får en bra grund att stå på för att senare kunna ta ett kliv in på 

chefspositioner i privata bolag.” 

 

Omatchade positiva infriade förväntningar skapar en kultur med individer som börjar inom 

yrket för att utnyttja systemet. Detta för att få tillgång till den kompensation i form av 

utbildningar och kunskap som erbjuds de första åren. Denna syn på revisionsbranschen skapar 

en bild av revisionsyrket som en fortsatt utbildning efter universitetet. Kulturen lockar till sig 

individer som inte är intresserade av yrket som sådant och leder till höga kostnader för 

branschen. Det skapar också en turbulens i miljön för anställda som väljer att stanna och satsa 

på yrket. För revisionsbyråerna är det av värde att utbilda anställda för att kvalitén på 

revisionstjänster ska vara hög. Det är inte en uttalad styrning att forma ekonomichefer till 

andra företag. Genom att anpassa och förbättra styrning kan förutsättningar skapas för att få 

anställda att stanna och behålla den attraktivitet som branschen besitter. 

 

”Avseende personalomsättning är revisionsyrkets struktur med smala 

trappsteg högre upp och en struktur som förutsätter partnerskap för att vilja 

satsa på yrket på lång sikt - blir effekten att de som inte får/kan ta de kliv 

som behövs och komma ifråga för partnerskap till väldigt stor del byter 

yrkesbana, ofta redan efter 3-5 år.” 

 

Slutligen kan den personalpolitik som råder inom revisionsbranschen med de tydliga 

trappsteg som finns ifrågasättas. Den statiska strukturen som finns bidrar till att skapa en 

kortsiktighet i yrket som existerar hos potentiella revisorskandidater och nyanställda. 

Trappstegen verkar i dagsläget bidra med spänningar istället för att motivera anställda. Med 

en förändrad struktur är det möjligt att revisionsbyråerna skulle kunna påverka individer att 

stanna längre.  

 

Denna studies resultat är användbart för andra attraktiva kunskapsföretag med hög 

personalomsättning. Enligt Alvesson (2000) tenderar personalomsättningen att vara högre i 

kunskapsintensiva företag än i andra branscher. Resultatet av denna studie kan därför vara 

generaliserbart för andra företag i liknande situation. Genom att tillämpa en fungerande 

styrning som prioriterar synliggörande och utvärdering av anställda reduceras spänningar som 

leder till minskad personalomsättning.  
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6.3 Metodologiska implikationer 
Denna studie utgår från en trestegsmodell följt av identifiering av förstärkande effekter. 

Trestegsmodellen omfattar: fastställande av ett problem, fastställande av vad problemet beror 

på och till sist presenteras en lösning till problemet. Genom denna metod kunde vi först 

bekräfta att branschen är attraktiv och präglas av en hög personalomsättning. Därefter 

verifiera en tänkbar anledning till vad spänningen i paradoxen bygger på. Tredje steget gjorde 

det möjligt att med vår teoretiska modell förklara styrningens förmåga att upplösa och lindra 

spänningarna i modellen. Genom att studera indirekta samband kunde vi fastställa att höga 

förväntningar och befintliga belöningssystem kan få förstärkande effekter. I dagsläget finns 

ingen tidigare forskning som använt denna metodologi för att studera den svenska 

revisionsbranschen. Således är modellen i sig ett bidrag. Den metodologi som denna studie 

bygger på är generaliserbar och kan tillämpas igen för att fastställa resultatet i 

revisionsbranschen men är även ett lämpligt verktyg för att upplösa och lindra paradoxala 

situationer inom andra branscher och företag. 

6.4 Begränsningar 
Attraktiviteten i denna studie utgår från Universum globals undersökning som årligen rankar 

de attraktivaste arbetsgivarna för studenter (Universumglobal, 2016). Ett möjligt scenario är 

att revisionsbyråernas attraktivitet bygger på tillgänglighet mer än revisionsyrket i sig. 

Revisionsbyråer anställer nyutexaminerade studenter och de största byråerna finns tillgängliga 

i de flesta större städer. Det är således ett möjligt scenario att attraktiviteten bygger på 

tillgänglighet. Revisionsbyråer kan vara enda möjligheten att få arbeta med andra ekonomer 

och utvecklas efter studietiden. Denna studie utgår från att det finns en attraktivitet då det inte 

identifierats någon forskning som tyder på annat. Det går däremot inte med en 

hundraprocentig säkerhet säga att attraktiviteten inte bygger på tillgänglighet.  

 

En ytterligare begränsning är antalet deltagande respondenter. Det har varit problematiskt att 

kontakta och få tidigare revisorer och studenter att besvara enkäten. För en högre 

tillförlitlighet i resultatet hade en högre svarsfrekvens varit önskad. En högre svarsfrekvens 

hade gett en större tillförlitlighet i analys och slutsatser. Denna studie har medvetet valt att 

inte rikta in sig på en viss storlek på revisionsbyråerna utan riktat sig till branschen som 

helhet. Resultatet kan därmed påverkas av att mindre byråer arbetar med styrning på annat 

sätt än större byråer. Det är möjligt att resultatet skulle visa sig vara ett annat om en viss 

storlek på byrån var ett kriterium i urvalet.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag för vidare forskning är att studera förväntningsgapet mer stringent. I denna studie 

har ett förväntningsgap identifierats, men är ett område som bör analyseras vidare för att 

förstärka resultatet. Ett ytterligare förslag för vidare studier inom ämnesområdet är att 

undersöka om det är en medveten styrning och en del av kalkylen att personalomsättningen 

ligger på den nivå som den gör idag. Innehållsanalysen av kvalitativa svar indikerade att detta 

kan vara fallet. Om detta stämmer skulle det kunna förklara det förväntningsgap som denna 

studie identifierat. Genom att intervjua chefer eller de som besitter det huvudsakliga ansvaret 

för styrning kan ett annat perspektiv på situationen utredas. Det skulle ge en bild av vad 

ledningen har för avsikt med styrningen och hur de uppfattar dess effekt.  

 

Innehållsanalysen indikerar att revisionsyrket har förändrats de senaste åren. Fortsatt 

forskning kan utreda om orsakerna till att revisorer slutar idag skiljer sig jämfört med för tio 

år sedan. En sådan utredning skulle kunna fastställa om styrningen har förändrats. Förslagsvis 

skulle en kvalitativ undersökning kunna genomföras med revisorer/revisorsassistenter som 

slutat och analysera om det går att identifiera några skillnader. Det finns dessutom fler 
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aspekter som kan påverka intentionen att stanna på arbetsplatsen. Denna studie har utgått från 

utvalda aspekter som identifierats i tidigare forskning. Ett alternativ till vidare studier kan 

därför vara att identifiera fler möjliga aspekter som kan tänkas förklara paradoxen hög 

personalomsättning i en attraktiv bransch.  

 

Partnerskap har i tidigare forskning identifierats som en påverkande variabel på 

arbetstillfredsställelse (e.g. Benke & Rhode, 1980). Denna studie gav inget meningsfullt 

resultat gällande denna variabel i den kvantitativa analysen och är därmed ett ämne för fortsatt 

forskning. Fortsatt forskning kan utreda i vilken utsträckning denna karriärmöjlighet innebär 

ökad motivation och drivkraft. Ett förslag är att granska om det föreligger några skillnader 

mellan unga och medelålders ekonomer. För unga ekonomer är det en relativt lång karriärväg 

till partnerskap och ett långsiktigt tänk kring arbetsgivaren är nödvändigt för att denna 

karriärmöjlighet ska leda till ökad motivation och drivkraft. Då resultatet av denna studie 

visade att revisionsyrket för många individer ses som en språngbräda ges en indikation på att 

detta långsiktiga tänk saknas. Slutligen är storleken på byrån en infallsvinkel att utreda vidare.  

Detta eftersom det kan finnas avgörande skillnader i tillämpningen av styrning i en 

organisation med flera hundra anställda jämfört med i mindre organisationer. Tillämpning av 

styrning för bästa utfall beroende på byråns storlek är ett ämne som kräver vidare forskning. 
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APPENDIX 
 

Bilaga 1 – INTRODUKTIONSBREV ENKÄTUTSKICK 

Introduktionsbrev – respondentgrupp 1 och 2. 

Hej! 

Vi är två studenter från Luleå tekniska universitet som skriver ett examensarbete om hur 

styrning kan bidra till att minska personalomsättningen inom revisionsbranschen. Genom att 

identifiera vad som påverkar revisorers beslut att stanna eller lämna arbetsplatsen kan ett 

underlag tas fram för framtida kostnadsbesparingar. 

 

Jobbar du idag som revisor eller har du tidigare gjort det? Då är ditt svar värdefullt för oss.  

Enkäten tar ca 5 minuter och medverkan sker anonymt.   

 

I det fall du känner någon som tidigare jobbat med revision skulle det vara guld värt om du 

kunde vidarebefordra detta mail. På så sätt bidrar du till att vi kan genomföra vår tänkta 

studie och komma i kontakt med tidigare verksamma revisorer/revisorsassistenter som 

annars är svåra att identifiera. Frågorna ska besvaras utifrån hur det var att arbeta som 

verksam revisor. 

 

För att besvara enkäten, klicka på länken nedan: 
http://evasys.ltu.se/evasys/online.php?p=survey 

 

Tack på förhand! Ditt bidrag betyder mycket för oss. 

Med vänlig hälsning, 

Helena Pettersson, Lina Westman 

  

 

Introduktionsbrev – respondentgrupp 3. 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Luleå tekniska universitet som skriver ett examensarbete om hur 

styrning kan bidra till att minska personalomsättningen inom revisionsbranschen. Genom att 

identifiera studenters uppfattningar/förväntningar på revisionsyrket och sätta dessa i relation 

till praktisk erfarenhet, kan ett underlag tas fram som visar på orsakerna till den höga 

personalomsättningen. Detta kan ligga till grund för framtida kostnadsbesparingar och gör det 

möjligt att förstå förutsättningarna för att studera och tränas till att bli revisor.  

 

Kan du tänka dig att jobba inom revisionsbranschen? Då är ditt svar värdefullt för oss.  

Enkäten tar ca 5 min och medverkan sker anonymt. 

 

Klicka in på länken för att besvara enkäten:  

http://evasys.ltu.se/evasys/online.php?p=student 

 

Tack på förhand! Ditt bidrag betyder mycket för oss. 

Med vänlig hälsning, 

Helena Pettersson, Lina Westman  

 

http://evasys.ltu.se/evasys/online.php?p=survey
http://evasys.ltu.se/evasys/online.php?p=student


 

 

Bilaga 2 – FULLSTÄNDIGA FRÅGOR OCH OPERATIONALISERINGAR 

Respondentgrupp 1 och 2 

 

Förväntningar (F1-F5) 

I vilken utsträckning är dina förväntningar på revisionsyrket uppfyllda gentemot din 

verkliga upplevelse när det gäller följande aspekter:  

(Där -3=lägre förväntningar; 0=neutral svårt att ta ställning till; +3=högre förväntningar) 

F1; Karriärutvecklingsmöjligheter 

F2; Meningsfulla arbetsuppgifter  

F3; Hög kompetensutveckling  

F4; Hög arbetsbelastning 

F5; Genomtänkt rekryteringsprocess (anställning, introduktion, upplärning)  

 

Belöningar (monetära/uppskattning) (F6-F9) 

Under min tid som revisor skulle jag säga att…  

(Där -3=tar helt avstånd från; 0=neutral svårt att ta ställning till; +3=håller med helt) 

F6; ..min lön är rimlig i förhållande till min prestation. 

F7; ..det är lätt att fullt ut förstå hur belöningar av monetär art utfaller (ex. prestationsbaserad 

löneförhöjning/bonus). 

F8; ..jag ofta hört att mitt arbete är värdefullt för revisionsbyrån. 

F9; ..jag alltid uppskattas för min prestation.  

 

Uppföljning (eng. action controls) och stöd (eng. personnel controls) (F10-F15) 

Under min tid som revisor skulle jag säga att…  

(Där -3=tar helt avstånd från; 0=neutral svårt att ta ställning till; +3=håller med helt) 

F10; ..jag alltid har tillräckligt mentorskap för uppfyllelse av prestationsmål. 

F11; ..det är lätt att fullt ut förstå hur uppsatta mål är kopplade till prestation. 

F12; ..det är lätt att fullt ut förstå hur utvärderingar som görs är kopplade till prestation. 

F13; ..jag tagit del av en genomtänkt rekryteringsprocess (inkluderat anställning, introduktion, 

upplärning). 

F14; ..jag ständigt får ta del av utbildningar/utvecklande aktiviteter. 

F15; ..jag erbjuds möjligheten till att ständigt utveckla min kompetens (erbjuds=resurser/tid 

tilldelas).  

 

Organisatorisk lojalitet (F16-F18) 

Med avseende på min tid som revisor skulle jag säga att jag…  

(Där -3=tar helt avstånd från; 0=neutral svårt att ta ställning till; +3=håller med helt) 

F16; ..alltid har framhållit för mina vänner att revisionsbyrån är en exceptionellt bra 

arbetsgivare. 

F17; ..aldrig tvekat över valet av revisionsbyrå som arbetsplats.  

F18 ..fullt ut förstår hur revisionsbyråns värderingar överensstämmer med mina egna. 

 

Stress (F19-F23) 

Under min tid som revisor skulle jag säga att jag erfarit…  

(Där -3=tar väldigt mycket avstånd från; 0=neutral svårt att ta ställning till; +3=instämmer 

väldigt mycket) 

F19; ..känslomässig utmattning av mitt arbete. 

F20; ..utbrändhet av mitt arbete. 

F21; ..orimliga krav på övertid. 



 

 

F22; ..för hög arbetsbelastning. 

F23..en otillfredsställande balans mellan arbete och fritid. 

 

Arbetstillfredsställelse (F24-F28) 

Under min nuvarande/tidigare gärning som revisor skulle jag säga att…  

(Där -3=tar helt avstånd från; 0=neutral svårt att ta ställning till; +3=håller med helt) 

F24; ..det alltid är lätt att kliva upp på morgonen för att åka till min arbetsplats. 

F25; ..jag tycker om att vara på min arbetsplats. 

F26; ..jag alltid är helt tillfredsställd på mitt jobb. 

F27; ..mina arbetsuppgifter är meningsfulla. 

F28; ..jag ständigt vill förbättra precisionen/kvaliteten i mitt arbete. 

 

Intention att stanna 

Ange hur sannolikt det är att följande scenario inträffar… 

(Där -3=inte alls; 0=neutral svårt att ta ställning till; +3=i hög utsträckning) 

F29; Du kommer att försöka få ett annat jobb inom de närmsta 12 månaderna. 

 

Respondentgrupp 3 

 

Förväntningar (F1-F5) 

Ange i vilken utsträckning du förväntar dig följande av revisionsyrket: 

(Där -3=låga förväntningar; 0=neutral svårt att ta ställning till; +3=höga förväntningar) 

F1; Karriärutvecklingsmöjligheter  

F2; Meningsfulla arbetsuppgifter 

F3; Hög kompetensutveckling 

F4; Hög arbetsbelastning 

F5; Genomtänkt rekryteringsprocess (anställning, introduktion, upplärning) 

 

Belöningar (monetära/uppskattning) (F6-F9) 

Jag tycker det är viktigt att…  

(Där -3=inte alls viktigt; 0=neutral svårt att ta ställning till; +3=mycket viktigt) 

F6; ..ha en lön som är rimlig i förhållande till min prestation. 

F7; ..att förstå hur monetära belöningar utfaller (ex. prestationsbaserad löneförhöjning/bonus) 

Jag förväntar mig att…  

(Där -3=tar helt avstånd från; 0=neutral svårt att ta ställning till; +3=håller med helt) 

F8; ..få höra att mitt arbete är värdefullt för revisionsbyrån. 

F9; ..uppskattas för min prestation genom socialt erkännande (ex. muntligt beröm). 

 

Uppföljning och stöd (F10-F15) 

Jag tycker det är viktigt att…  

(Där -3=inte alls viktigt; 0=neutral svårt att ta ställning till; +3=mycket viktigt) 

F10; ..kunna vända mig till en mentor/erfaren handledare för stöd och frågor.  

F11; ..ha tydligt uppsatta prestationsmål att sträva efter. 

F12; ..få en regelbunden utvärdering av min prestation (feedback).  

Jag förväntar mig att…  

(Där -3=tar helt avstånd från; 0=neutral svårt att ta ställning till; +3=håller med helt) 

F13; ..revisionsbyrån avsätter tid och resurser för introduktions- och upplärningsprocess vid 

nyrekrytering. 

F14; ..ständigt ha möjlighet att ta del av utbildningar/utvecklande aktiviteter. 

F15; ..ha möjlighet att ständigt utveckla min kompetens. 



 

 

Organisatorisk lojalitet (F16-F18) 

Jag förmodar att jag som revisor skulle… 

(Där -3=tar helt avstånd från; 0=neutral svårt att ta ställning till; +3=håller med helt) 

F16; ..framhålla för mina vänner att revisionsbyrån är en exceptionellt bra arbetsgivare. 

F17; ..känna mig tillfreds med att spendera resten av min karriär på samma revisionsbyrå. 

F18; ..vilja förstå hur revisionsbyråns värderingar överensstämmer med mina egna. 

 

Stress (F19-F23) 

Jag skulle överväga att avsluta min anställning om jag…  

(Där -3=tar väldigt mycket avstånd från; 0=neutral svårt att ta ställning till; +3=instämmer 

väldigt mycket) 

F19; ..kände mig känslomässigt utmattad av mitt arbete. 

F20; ..kände mig utbränd av mitt arbete. 

F21; ..tyckte att det var orimliga krav på övertid. 

F22; ..tyckte att arbetsbelastningen var för hög. 

F23; ..inte hade en tillfredsställande balans mellan arbete och fritid. 

 

Arbetstillfredsställelse (F24-F28) 

Jag förväntar mig att jag som revisor skulle…  

(Där -3=tar helt avstånd från; 0=neutral svårt att ta ställning till; +3=håller med helt) 

F24; ..tycka det var lätt att kliva upp på morgonen för att åka till min arbetsplats. 

F25; ..tycka om att vara på min arbetsplats. 

F26; ..vara helt tillfredsställd med mitt jobb. 

F27; ..ha meningsfulla arbetsuppgifter. 

F28; ..sträva efter att ständigt förbättra precisionen/kvaliteten i mitt arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


