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SAMMANFATTNING 
Att ha en viss grad av personalomsättning är nödvändigt för organisationens fortsatta 

lönsamhet. Personalomsättningen inom revisionsbranschen beskrivs däremot som ett 

problem. Tidigare studier har undersökt olika aspekter av personalomsättningen på 

individnivå. Där har det identifierats faktorer till varför revisorsassistenter väljer att lämna 

revisionsbyråerna. Tidigare studier har även fokuserat på olika metoders inverkan på 

individernas beslut att lämna branschen. Syftet med examensarbetet är att analysera 

personalomsättningen utifrån revisionsbyråernas perspektiv, och därefter identifiera 

skillnader mellan stora och små revisionsbyråer. För att besvara examensarbetets 

forskningsfrågor och uppfylla syftet har både en enkätundersökning samt intervjuer 

utförts. Enkätundersökningen skickades ut till revisionskontor runt om i Sverige och 

bidrog med svar från 32 olika kontor. Sedan intervjuades fyra revisionsbyråer i 

Norrbotten, två små och två stora revisionsbyråer. Studien visar att revisionsbyråerna i 

Norrland har en låg personalomsättning, men att personal-omsättningen i branschen som 

helhet fortfarande anses vara för hög. Studiens huvudsakliga slutsats är att 

personalomsättningen varierar mellan revisionsbyråerna och att byråns storlek är en 

förklarande faktor. Utöver detta visar studien på att ledningen och externa faktorer har en 

inverkan på personalomsättningen. De externa faktorerna kan dock inte påverkas av 

ledningen, utan är något som ledningen istället bör anpassa sig efter för att kunna behålla 

sina medarbetare.   
  

Nyckelord: Revisionsprofessionen, personalomsättning, ledning, externa faktorer, 

effekter samt revisionsbyråer.  

  



 

 

ABSTRACT 
A certain level of employee turnover is necessary for the organization’s continuous 

profitability. However, employee turnover in the audit profession is described as a 

problem. Previous studies have explored different aspects of turnover at the individual 

level. Where factors have been identified for why associates chooses to leave audit firms. 

Previous studies have also focused on the influence of different methods on the 

individual's decision to leave the industry. The purpose of this study is 

to analyze employee turnover from the audit firms´ perspective, and then identify 

differences between large and small audit firms. To answer the research questions 

and fulfill the purpose, both a questionnaire and interviews have been performed. The 

questionnaire was sent out to audit offices around Sweden and provided answers from 32 

different offices. Four auditing firms in Norrbotten were then interviewed, two small and 

two large auditing firms. The study shows that audit firms in Norrland have a low 

employee turnover, but turnover in the industry as a whole is still considered too high. 

The main conclusion of the study is that turnover varies between audit firms and that the 

size of the firm is an explanatory factor. In addition, the study shows that management 

and external factors have an impact on turnover. However, external factors cannot be 

influenced by management, but is something that management should adapt to in order 

to retain its employees.    
 

Key words: Audit profession, turnover, management, external factors, effects and audit 

firms.  
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1 INTRODUKTION 

I detta kapitel ges en inledande beskrivning av det valda forskningsområdet för att sedan landa 

i studiens syfte och forskningsfrågor.  

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Inom revisionsbranschen är personalomsättningen ett kritiskt problem där revisions-

byråerna ständigt arbetar med att behålla sina anställda (Hall & Smith, 2009). Gertsson, 

Sylvander, Broberg och Friberg (2017) menar att ett problem inom revisionsyrket är att 

revisorsassistenter tenderar att lämna yrket endast efter något år, där de lämnar yrket 

innan de blir auktoriserade revisorer. Hiltebeitel och Leauby (2001) hävdar att 

nyutbildade revisorer tenderar använda större revisionsbyråer som en inkörsport till 

arbetslivet och börjar därmed sin anställning med avsikt att lämna. I enlighet med 

Gertsson et al. (2017) menar Hiltebeitel och Leauby (2001) att detta är ett problem samt 

en eventuell faktor till varför många väljer att lämna revisionsprofessionen. En förklaring 

till att revisorsassistenter väljer att lämna revisionsbyrån kan vara det “upp eller ut” 

system som är vanligt förekommande inom revisionsprofessionen (Carrington, 2016). 

Detta innebär att revisorsassistenter kommer välja att lämna om de får utomstående 

möjligheter för karriärutveckling, eller inser att det inte finns möjlighet till att göra karriär 

inom den nuvarande revisionsbyrån (Carrington, 2016). Ytterligare en orsak kan vara att 

det finns ett förväntningsgap mellan studenternas förväntningar på professionen och hur 

den faktiskt ser ut. Där denna skillnad kan bidra till en högre personalomsättning 

(Carcello, Copeland, Hermansson, & Turner, 1991). Gertsson et al. (2017) har även 

konstaterat att det finns ett samband mellan revisorsassistenters uppfattningar om yrket 

och deras beslut att byta karriär.    

   

Lennartsson (2018, 23 mars) har varit i kontakt med Jonas Svensson som är Vd på Ernst 

& Young [EY] och han ser inte personalomsättningen som något problem utan beskriver 

det istället som någonting naturligt för branschen. EY har en personalomsättning på 16–

17 procent och Svensson beskriver den som ganska låg. Att det är många unga ekonomer 

som inte stannar på byrån är förväntat och ses som en del i affärsmodellen. Däremot säger 

Svensson att de har som mål att fler ska välja att stanna längre (Lennartsson, 2018, 23 

mars).   

   

En viss grad av personalomsättning är naturligt i alla organisationer och bör därmed 

förväntas av företagen (Armstrong, 2006). Personalomsättningen kan vara till fördel för 

organisationen, i och med att ett flöde av nyanställda minskar risken för stagnation på 

arbetsplatsen samtidigt som det öppnar upp för avancemang inom företaget (Gustafsson 

& Holm, 2005). Däremot kan en för hög personalomsättning bidra till en mindre 

välfungerande organisation (Armstrong, 2006). Den medför även ökade kostnader för 

organisationen genom bland annat rekryteringskostnader (Gustafsson & Holm, 2005). 

För att kunna bedöma om det är hög, normal eller låg personalomsättning inom 

organisationen behöver en kartläggning göras över befattningarna på företaget samt 

kostnaderna som de medför. En hög personalomsättning på ett företag med många 

positioner, som innehar låga kostnader i exempelvis rekrytering och inskolning, är inte 

ett lika stort problem (Hogia, u.å.).   

   

Under perioden 2012 till 2017 var det 1 428 revisorer som lämnade revisionsyrket 

(Lennartsson, 2018, 21 mars). Det är en kraftig minskning, eftersom Revisors-

inspektionen rapporterade om att det i februari 2019 fanns 3 123 kvalificerade revisorer 

(Revisorsinspektionen, 2019). Bortfallet medför att yrkesgruppen både blivit äldre och 

färre. I och med att åldersfördelningen på de som lämnat professionen är spridd. Det är 
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ett stort antal som går i pension vilket ger en naturlig avgång, men det är även många som 

lämnar branschen i förtid. Det är framförallt 70- och 80-talisterna som har lämnat 

branschen bara några år efter auktorisation. Detta är ett nytt fenomen inom branschen då 

det tidigare varit mest unga ekonomer som lämnat (Lennartsson, 2018, 21 mars). Unga 

ekonomer har en tendens att byta jobb där Hemmingsson (2017) anger att majoriteten av 

ekonomerna haft minst två jobb under de tre första åren efter examen.    

   

Bullen och Flamholtz (1985) antyder att det är en för hög personalomsättning inom 

revisionsprofessionen. Där de större revisionsbyråerna förväntar sig en viss grad av 

personalomsättning men att den är alldeles för hög (Bullen & Flamholtz, 1985). Medan 

Hall och Smith (2009) anmärker att det är en brist på skicklig arbetskraft. Även Edman 

och Eriksson (2018) pekar på en hög personalomsättningen inom revisionsyrket, och ser 

stora utmaningar för revisionsprofessionen i och med ett stort antal pensionsavgångar 

inom en snar framtid. Den höga arbetsbelastningen och tungt belastade säsonger är 

ytterligare ett problem inom professionen (Carrington, 2016; Lopez & Peters, 2012). 

Påfrestningen av en hög arbetsbelastning kan enligt Lopez och Peters (2012) leda till ett 

dysfunktionellt beteende, vilket bidrar till lägre kvalité på revisionsarbetet.    

   

Personalomsättningen inom revisionsprofessionen har forskats på under en längre tid 

(Rhode, Sorensen, & Lawler, 1977; Bullen & Flamholtz, 1985; Collins, 1993). Tidigare 

forskning har fokuserat både på de bakomliggande faktorerna för karriärbytet (Rhode et 

al, 1977; Gertsson et al., 2017), men även olika funktioners påverkan på beslutet, som 

mentorskap, en intern marknadsplan och rekryteringsprocessen (Scandura & Viator, 

1994; Taylor & Cosenza, 1998; Park Johansson & Okanovic, 2016). Inom revisions-

professionen ses en hög personalomsättning som ett problem. Däremot visar Gustafsson 

och Holm (2005), som studerat personalomsättningens effekter hos konsultbolag, att 

personalomsättningen även kan ha positiva effekter. Således har tidigare forskning haft 

ett fokus på revisorsassistenter och bakomliggande faktorer till personalomsättningen. 

Personalomsättningen inom revisionsbranschen har förändrats i och med att det 

förekommer en större rörlighet bland de auktoriserade revisorerna och det är därmed inte 

bara revisorsassistenter som lämnar branschen längre. Det blir följaktligen aktuellt att 

analysera den nuvarande personalomsättningen inom revisionsprofessionen utifrån 

revisionsbyråernas perspektiv. Detta leder till studiens syfte och forskningsfrågor.   

   

1.2 Syfte   

Syftet med examensarbetet är att analysera personalomsättningen utifrån revisions-

byråernas perspektiv. För att sedan identifiera skillnader i personalomsättningen beroende 

på revisionsbyråernas storlek samt vilka effekter personalomsättningen medför. Utifrån 

syftet har dessa forskningsfrågor formulerats:   

   

• Varierar personalomsättningen i omfattning mellan stora och små revisionsbyråer?   
• Förekommer det några metoder för att påverka personalomsättningen på revisions-

byråerna?   
• Vilka positiva och/eller negativa effekter medför personalomsättningen för 

revisionsbyråerna?      
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1.3 Avgränsningar   

Små revisionsbyråer avgränsas till revisionsbyråer med mindre än 15 anställda revisorer 

på kontoret. För denna studie valdes följande avgränsning eftersom studien har sitt fokus 

på anställda revisorer på kontorsnivå. Stora revisionsbyråer blir därmed revisionsbyråer 

med 15 eller fler anställda revisorer.  

Studien är avgränsad till Sverige där studien ämnar analysera revisionsbyråernas 

perspektiv på kontorsnivå.   

   

1.4  Begrepp   

Personalomsättning  

Med personalomsättning menas utbytet av personal som sker under en bestämd 

tidsperiod. Personalomsättning är även ett nyckeltal, och denna kan indikera hur 

arbetsplatsen upplevs (Högberg, u.å.).   

   

Revisor   

Begreppet revisor kommer genom hela arbetet hänvisas som ett samlingsnamn för 

arbetande revisorer på revisionsbyråer. Revisorer innefattar därmed revisorsassistenter, 

auktoriserade revisor, godkända revisorer samt managers och delägare om de är arbetande 

revisorer. Vid fokus på en viss anställningsform av revisor kommer detta att specificeras. 

 

1.5 Disposition  

 
 

Modell 1: Studiens disposition  

 

Kapitel 1. Introduktion: Examensarbetet inleds med en introduktion till ämnet samt 

belyser problemet för att sedan landa i studiens syfte och forskningsfrågor.    

   

Kapitel 2. Teoretisk referensram: Kapitlet behandlar de grundläggande teorierna som 

kommer tillämpas i examensarbetet samt tidigare forskning kring ämnet. Kapitlet avlutas 

med en presentation av den teoretiska modellen.    

   

Kapitel 3. Metod: Metodkapitlet berör examensarbetets angreppssätt, ansats och 

presenterar arbetets valda metod.   

   

Kapitel 4. Empiri: Kapitlet presenterar det insamlade empiriska materialet och dess 

resultat.   

   

Kapitel 5. Analys och diskussion: Här analyseras den insamlade empirin med koppling 

till den teoretiska referensramen. Kapitlet avrundas med en avslutande diskussion.  

   

Kapitel 6. Slutsatser: Kapitlet presenterar examensarbetets slutsatser, studiens bidrag 

samt förslag till framtida forskning.  

   

Kapitel 7. Referenslista: Omfattar de referenser som använts i arbetet, och består av 

vetenskapliga artiklar, böcker, tidskrifter samt elektroniska källor. 

Kapitel 1

Introduktion

Kapitel 2 
Teoretisk 

referensram

Kapitel 3 
Metod

Kapitel 4 
Empiri

Kapitel 5 
Analys och 
diskussion

Kapitel 6 
Slutsatser

Kapitel 7 
Referenslista
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Här presenteras studiens grundläggande teorier, för att sedan följas av tidigare forskning. 

Slutligen presenteras den teoretiska modellen. 

2.1 Insamlingsmetod för teoretisk referensram 

Referensramen omfattar två områden, en teoretisk samt en empirisk. Den teoretiska 

referensramen börjar med att presentera de grundläggande teorierna som arbetet bygger 

på, nämligen nyinstitutionell teori samt professionsteorin. Den nyinstitutionella teorin är 

aktuell för examensarbetet i och med att den visar bakomliggande mekanismer, samt hur 

organisationer reagerar på samhället förväntningar och institutionella påtryckningar. Den 

speglar hur revisionsbyråerna agerar utifrån samhällets och anställdas syn på personal-

omsättningen. Professionsteorin ger grundförutsättningarna för att ett yrke ska 

kvalificeras som en profession och är relevant eftersom examensarbetet undersöker 

revisionsbyråer inom revisionsprofessionen. Den empiriska referensramen omfattar 

litteratur om de olika nivåerna i karriärstegen inom revisionsprofessionen, tidigare 

forskning om personalomsättning, samt de effekter som kan uppkomma av 

personalomsättningen. Byråerna kan även påverka personalomsättningen, och tidigare 

forskning har identifierat olika sätt för att minska personalomsättningen. Dessa 

presenteras under rubriken “Metoder för att behålla medarbetare”. Litteraturen har 

införskaffats från vetenskapliga artiklar, böcker samt tidigare forskning. För att hitta 

ändamålsenliga vetenskapliga artiklar har databaser som Google Scholar och Scopus 

använts. Kapitlet avslutas sedan med den teoretiska modellen som har tagits fram utifrån 

referensramen och kommer att användas vid analys av den insamlade empirin.   

   

2.2 Nyinstitutionell teori   

Den nyinstitutionella teorin behandlar hur olika organisatoriska former kan leda till att 

organisationen erhåller legitimitet, eftersom organisationer söker legitimitet från 

omgivningen. Den ger en förklaring på hur organisationer reagerar på förändrade sociala 

och institutionella påtryckningar och de förväntningar som samhället har. Där 

mekanismer blir institutionaliserade i organisationers strävan att anpassa samhällets 

uppfattningar om deras verksamhet mot sociala och kulturella värderingar. 

Organisationer påverkas därmed externt av intressenter, samhället och andra 

organisationer. Den nyinstitutionella teorin förklarar även varför organisationer tenderar 

att likna varandra (Deegan & Unerman, 2011).   

   

Inom den nyinstitutionella teorin finns det två dimensioner, isomorfism och särkoppling 

(Deegan & Unerman, 2011). Isomorfism ses enligt DiMaggio och Powell (1983) som en 

begränsad process som tvingar organisationer som verkar inom liknande miljö-

förhållanden att likna varandra. Isomorfismen karaktäriseras av tre olika processer; 

tvingande, normativ och mimetisk isomorfism. Tvingande isomorfism innebär att 

organisationer ändrar sina institutionella metoder på grund av informella och formella 

påtryckningar från intressenter som organisationen är beroende av. Medan den normativa 

isomorfismen handlar om påtryckningar från normer som leder till en användning av 

särskilda institutionella metoder. Till skillnad från den tvingande och den normativa 

isomorfismen, handlar den mimetiska isomorfismen om att organisationer vill efterlikna 

sina konkurrenters institutionella metoder. I förhoppning att konkurrenternas strategi ska 

fungera lika bra för dem som för sina konkurrenter (DiMaggio & Powell, 1983; Deegan 

& Unerman, 2011). 
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Den andra dimensionen inom den nyinstitutionella teorin är särkoppling (Deegan & 

Unerman, 2011). Särkoppling innebär att en organisations formella metoder kan skilja sig 

från organisationens faktiska metod (Meyer & Rowan, 1977). Följaktligen kan 

företagsrapporter vara uppbyggda för att visa ett socialt och miljömässigt ansvar 

samtidigt som den faktiska metoden av företagsrapporten är att maximera lönsamhet 

(Deegan & Unerman, 2011).     

   

2.3 Professionsteori   

Professioner är ett omdiskuterat ämne i och med att dagens samhälle är i stort behov av 

den kunskap som professionerna besitter. Där professioner beskrivs som ett 

informationsflöde av expertkunskap (Abbott, 1988; Brante, 2005). Att definiera vad en 

profession är har däremot inte visat sig vara lika lätt som att konstatera dess olika 

beståndsdelar. Dessa beståndsdelar omfattar kopplingen mellan vetenskaplig kunskap, 

status, förtroende och utbytbarhet. Auktoriteten som hänförs till professioner grundar sig 

i deras användning av vetenskaplig kunskap. Där utbytbarheten syftar på förmågan av 

varje enskild utövare inom professionen att utföra samma handling, i och med att de 

besitter samma kompetens och färdigheter. Professioner som besitter ett starkt förtroende 

från allmänheten vad gäller deras betydelse för samhället beskrivs ofta som 

framgångsrika. Professioner är därmed yrken vars status och inkomst baseras på dess 

användande av vetenskaplig kunskap. Till de karaktäristiska professionerna tillhör yrken 

som läkare, ekonom, ingenjör och vetenskapare. Medan yrken som sjuksköterska, 

klasslärare och socialarbetare tillhör semiprofessioner (Brante, 2005). Abbott (1988) ser 

däremot på professioner ur två perspektiv, ett strukturellt samt ett kulturellt perspektiv. 

Den strukturella delen av professionen består av en serie med organisationer för arbete, 

kontroll och förening. Det kulturella perspektivet av professionen legitimerar deras 

kontroll genom att koppla deras kompetens med värderingar samt en kulturell legitimitet, 

värdet av rationalitet, vetenskap och effektivitet (Abbott, 1988). Brante (2009) ger således 

en bred definition på profession:  

   

 “Professionella yrken är i något avseende organiserade, relativt autonoma bärare och 

förmedlare av samhälleligt sanktionerade, abstrakta kunskapssystem som ger dem 

förmågan att utföra handlingar som uppfattas som svåra, skickliga och värdefulla av 

allmänheten/klienten.” (s.28)   

   

Enligt Abbott (1988) grundades revisionsprofessionen utifrån egenskaper och 

kännetecken från yrken så som kirurger och advokater, som bidrog till professionalism. 

Revisionsprofessionen utvecklades snabbt på grund av dess expansion från konkurs till 

revision, samt inkluderingen av redovisning och förvaltningstjänster. Det var viktigt för 

revisorerna att visa att de var villiga att konkurrera med dåtidens bankverksamhet över 

jurisdiktionen angående företagsrådgivning och anskaffandet av personaltjänster. Genom 

detta växte revisionsprofessionen fram (Abbott, 1988).   

   

2.4 Revisionsprofessionens karriärstege  

Revisionsprofessionen karaktäriseras av en tydlig karriärstege, som innebär att de 

anställda förväntas spendera några år på vardera nivå (Elg & Jonnergård, 2004). Enligt 

Jankowski (2016) är den tydliga karriärstegen i kombination med löneutvecklingen en 

faktor som lockar människor till branschen. Första steget i karriärstegen är vanligtvis 

junior revisorsassistent, för att sedan ta steget till att bli senior revisorsassistent 

(Jankowski, 2016). Efter några år som senior revisorsassistent befordras den anställde till 

manager, i regel sker detta efter avklarad revisorsexamen och den anställde innehar titeln 
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auktoriserad revisor (Allt om revision, u.å.). Den sista nivån i revisionsprofessionens 

karriärstege är att den anställde blir befordrad till partner eller delägare (Allt om revision, 

u.å.; Elg & Jonnergård, 2004; Jankowski, 2016). Varje nivå bidrar med nya erfarenheter 

som i sin tur leder till ett ökat ansvar och större kunskap inom området (Jankowski, 2016). 

Inom revisionsprofessionen är det vanligt att arbeta i olika team, som består av ett antal 

juniora och seniora revisorsassistenter samt en eller två managers som sköter den största 

delen av uppdraget. De seniora revisorsassistenternas arbetsuppgifter innebär att dirigera 

arbetsuppgifter samt att ge feedback till de juniora revisorsassistenterna (Allt om revision, 

u.å.).   

   

2.5 Personalomsättning   

Det är viktigt att analysera företagets personalomsättning samt varför medarbetare väljer 

att lämna organisationen. Eftersom denna information kommer att visa om organisationen 

behöva vidta åtgärder för att behålla sina medarbetare. En anledning till att organisationer 

vill undvika att medarbetare väljer att lämna arbetsplatsen beror på kostnaderna som det 

medför. Det uppstår stora alternativa kostnader för exempelvis HR-avdelningarna och 

avdelningschefer när de ska rekrytera och lära upp nyanställda (Armstrong, 2006). 

Kostnaderna för personalomsättningen är summan av omkostnaderna för rekrytering, 

inskolning, introduktion, utbildning och avvecklingskostnader för anställda som valt att 

lämna organisationen (Hogia, u.å.). Utöver detta tappar även organisationen den input 

som den tidigare anställde bidrog med till företaget under den tiden som en ny arbetare 

ska anställas och läras upp (Armstrong, 2006). Förutom de direkta kostnaderna 

associerade med personalomsättningen kan det uppkomma andra kostnader i situationer 

när anställda lämnar företaget. En av dessa är att det kan leda till störningar i arbetet när 

en nyckelperson försvinner, men det kan även ske demoralisering på arbetsplatsen. 

Anställda som är kvar på arbetsplatsen kan tappa motivationen för arbetet och uppleva en 

känsla av att deras öde är mindre eftersträvat. Detta är kopplat till anledningen bakom 

varför personen eller personerna valde att lämna organisationen. Där personliga skäl har 

en mindre påverkan på demoraliseringen än om beslutet tagits på grund av organisatoriska 

faktorer som lön, arbetet i sig eller strukturen. Personalomsättningen kan därmed leda till 

en ökad personalomsättning (Staw, 1980).     

   

Den höga personalomsättningen kan innebära problem eftersom det visar att byråerna inte 

kan hålla kvar sina anställda under en längre period, vilket leder till en försämrad 

kompetens som sedan kan påverka kvalitén på det utförda revisionsarbetet (Friberg & 

Gertsson, 2014).     

   

Personalomsättningen behöver inte bara leda till negativa konsekvenser för 

organisationer, utan det kan uppkomma positiva effekter av personalomsättningen också. 

De positiva effekterna är däremot inte lika lätta att fånga som de negativa effekterna, i 

och med att de inte är lika kvantifierbara och lätta att uppnå på kort sikt. Trots detta kan 

de positiva aspekterna av personalomsättningen bidra till företagets långsiktiga lönsamhet 

(Staw, 1980). Personalomsättningen kan enligt Staw (1980) resultera i ökad prestation, 

upplösning av konflikter, ökad rörlighet inom organisationer, ökad moral och innovation 

samt anpassning. Att medarbetare lämnar organisationen behöver därmed inte vara 

någonting negativt, utan det kan skapa karriärmöjligheter för skickliga medarbetare inom 

organisationen (Staw, 1980). Gustafsson och Holm (2005) har kommit till liknande 

slutsatser och anger att de mest betydelsefulla effekterna av personalomsättningen är 

förnyelse av medlemmar, som kommer med nya sätt att tänka, vilket gör att stagnation 

och konflikter kan undvikas. De fann även att medarbetare som slutat började arbeta hos 

kunder istället och därmed kan dessa bli framtida kunder (Gustafsson & Holm, 2005).   
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2.6 Metoder för att behålla medarbetare    

Tidigare forskning av Hall och Smith (2009) har undersökt relationen mellan 

personalomsättning och mentorskap, där en mentor kan erbjuda två olika typer av 

mentorskap; karriärutveckling och socialt stöd. Förutom dessa två faktorer har Scandura 

och Viator (1994) även identifierat vägledning som en viktig faktor. Hall och Smith 

(2009) kom fram till att det är kritiskt att undersöka vilken typ av mentorskap som använts 

eftersom själva mentorskapet i sig inte har visat någon korrelation till en ökad 

personalomsättning. Däremot visade deras studie att ett mentorskapsstöd med fokus på 

karriärutveckling kan öka personalomsättningen (Hall & Smith, 2009). Scandura och 

Viator (1994) hävdar motsatsen och menar att ett mentorskap med fokus på 

karriärutveckling är förknippad med en mindre grad av personalomsättning. Park 

Johansson och Okanovic (2016) hävdar dock att mentorskap i form av karriärutveckling 

inte påverkar den anställdes beslut att lämna revisionsbyrån. Taylor och Cosenza (1998) 

anmärker att revisionsprofessionen är beroende av kvalificerad personal för att kunna 

tillfredsställa kundernas behov. De menar på att lösningen till problemet ligger i en intern 

marknadsplan, där en viktig nyckel för framgång är kommunikation. Det krävs ett 

tvåsidigt öppet kommunikationsflöde mellan chefer och anställda för att säkerställa att 

gapet mellan deras olika förväntningar och uppfattningar inte blir alldeles för stort. 

Arbetskraftens värderingar har ändrats och det är mer fokus på självtillfredsställelse och 

att deras arbete ska ha en betydelse än vad de gjort tidigare. Detta medför att byråer som 

inte kan tillhandahålla karriärutvecklingsmöjligheter samt förbättra de anställdas 

kunskaper och färdigheter kommer ha svårigheter att behålla kvalificerad personal 

(Taylor & Cosenza, 1998). Användningen utav policys kan även ses som en metod i 

revisionsbyråernas arbete mot en minskad personalomsättning. Eftersom policys används 

som grundprinciper för att vägleda organisationer mot ett önskvärt resultat eller mål (NE, 

u.å.).   

   

Armstrong (2006) har identifierat två tillvägagångssätt som organisationer kan använda 

sig utav när en av deras medarbetare väljer att lämna organisationen. Att organisationen 

genomför en avgångsintervju samt analysera orsakerna till varför medarbetaren har valt 

att lämna. En avgångsintervju används inte för att övertala den anställde att stanna kvar 

utan för att identifiera orsakerna till att de väljer att lämna. Informationen som 

införskaffas genom dessa metoder ger indikationer på vilka åtgärder som behövs vidtas. 

Där de vanligaste orsakerna till att medarbetare väljer att lämna har visats vara; högre lön, 

bättre möjligheter för utveckling samt dåliga relationer till medarbetare och chefer 

(Armstrong, 2006). I Carcello et al. (1991) anges lön vara den näst vanligaste orsaken till 

att medarbetare inom revisionsprofessionen väljer att byta bransch. Den främsta orsaken 

var övertid, och detta var även den aspekt av branschen som medarbetare var mest 

missnöjd med (Carcello et al., 1991). Även Taylor och Cosenza (1998) anmärker att lön 

är en viktig faktor vid revisionsmedarbetarnas val av arbete och om de kommer att stanna 

på arbetsplatsen. 

 

 



8 

 

2.7 Teoretisk modell  

 

 
 

Modell 2: Teoretisk modell  

  

Den teoretiska modellen består utav fyra oberoende variabler som hänförs till 

personalomsättningen. Ledningen och byråns storlek är organisatoriska faktorer, där 

ledningen är kopplat till målsättningar och policys angående personalomsättningen. Det 

är därmed ledningen som upplever de institutionella påtryckningarna från omvärlden och 

måste anpassa organisationens verksamhet utifrån samhällets förväntningar. Ledningen 

är också sammankopplat till metoder för att behålla medarbetare, i och med att det är 

personerna i ledningen som implementerar olika metoder för att påverka personal-

omsättningen. Variabeln revisionsbyråns storlek har sin utgångspunkt i studiens syfte, 

eftersom studien avser att identifiera skillnader i personalomsättningen beroende på 

revisionsbyråernas storlek. Det kan därmed vara en påverkande faktor på dess 

personalomsättning.     

   

Revisionsprofessionen karaktäriseras utav sin tydliga karriärstege. Karriärstegen 

förtydligar möjligheterna för karriärutveckling och visar en tydlig väg framåt för den 

anställda. Däremot kan karriärstegen även påverka personalomsättningen i och med att 

många tenderar att lämna revisionsbyrån om de inte kan utvecklas “uppåt”.  Klienters 

efterfrågan härrör företeelsen att klienter försöker rekrytera medarbetare från 

revisionsbyråerna till sitt eget företag istället. De efterfrågan den kunskap som byråerna 

besitter. Detta bidrar till personalomsättningen inom revisionsprofessionen. Det behöver 

däremot inte endast vara negativt för revisionsbyrån, i och med att medarbetarna istället 

kan bli framtida klienter.    

   

Personalomsättningen behöver inte endast medföra negativa effekter för revisions-

byråerna. Tidigare studier har visat på att en låg personalomsättning kan medföra både 

negativa samt positiva effekter för bolaget. Detsamma gäller för en hög personal-

omsättning, även om effekterna ser olika ut i de olika situationerna. 
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3 METOD 

I detta kapitel kommer arbetets forskningsansats och valda metoder att presenteras för att sedan 

följas av datainsamling samt metodkritik. 

3.1 Forskningsansats 

Studien ämnar att analysera revisionsbyråernas personalomsättning, med ett fokus på 

olika variablers inverkan på personalomsättningen. Detta illustreras av den teoretiska 

modellen i examensarbetets teoretiska referensram. Ett sådant förhållningssätt ger studien 

en kvalitativ forskningsansats. Kvalitativ forskning betonar att det är sociala interaktioner 

och relationer som påverkar den sociala världen. Samhället är uppbyggt utav handlingar, 

och en kvalitativ ansats sätter fokus på ord och mening istället för mått och siffror (David 

& Sutton, 2016/2011). Studien karaktäriseras vidare av ett konstruktionistiskt synsätt som 

utgår från att människor är rationella och att de genom sina interaktioner och handlingar 

bygger upp den sociala världen. Konstruktionismens fenomenologiska ontologi menar på 

att det är viktigt att sätta sig in i undersökningspersonernas synvinkel för att kunna förstå 

varför de agerar på ett visst sätt (David & Sutton, 2016/2011). Därför ansågs detta synsätt 

lämpligt för arbetet i och med att det studerar personalomsättningen utifrån revisions-

byråernas perspektiv.    

   

Den tidigare forskningen och teorierna har varit utgångsläget i arbetet och dessa 

presenteras i den teoretiska referensramen. Det är dessa som använts för att analysera den 

insamlade empirin och de får därmed en betydelsefull inverkan på arbetet. Detta 

tillvägagångssätt ger studien en deduktiv ansats (David & Sutton, 2016/2011). Den 

deduktiva ansatsen beskrivs ofta som en linjär process. Där processen har en logisk och 

bestämd ordningsföljd, som börjar i teorin för att sedan hamna i hypoteser. Det är 

hypoteserna som sedan styr datainsamlingen. En deduktiv ansats behöver emellertid inte 

ha denna form, utan den karaktäriseras av att börja i teori för att sedan kopplas till 

observationer och resultat. Motsatsen till deduktion är induktion, och en induktiv ansats 

börjar istället i observationer och resultat för att därefter landa i teorin (Bryman & Bell, 

2017/2015).   

   

3.2 Datainsamlingsmetod    

För att samla in empiri har både en kvantitativ och en kvalitativ metod använts. Den 

kvantitativa datan består av en enkätundersökning som skickades ut till auktoriserade 

revisorer, kontorschefer, partners samt HR-ansvariga på revisionsbyråer runt om i 

Sverige. Enkätundersökningen ämnar samla in data om revisionsbyråers personal-

omsättningsgrad på kontorsnivå och därmed kan olika kontor från samma revisionsbyrå 

förekomma. Anledningen till att enkäten skickats ut i hela Sverige är för att se om det 

finns en variation i personalomsättningen beroende på revisionsbyråns geografiska 

placering. Enkätundersökningen skickades ut till 111 personer från olika revisionskontor 

i Sverige. Av dessa var det 33 stycken som besvarade enkäten. Vid sammanställningen 

upptäcktes det att en enkät var ofullständig, och det blev därmed ett bortfall. 

Enkätundersökningen resulterade därmed i 32 svar.    

   

Sedan genomfördes intervjuer för att kunna gå djupare in på vissa specifika 

revisionsbyråers åsikter kring personalomsättningen på deras arbetsplats samt dess 

effekter. Intervjuerna genomfördes med respondenter från både små och stora 

revisionsbyråer i Norrbotten. Respondenterna som valdes ut för studien är högt uppsatta 

på respektive kontor. För att fånga revisionsbyråernas perspektiv är det därmed aktuellt 

att intervjua personer som innehar en större ansvarsroll inom respektive revisionsbyrå. 
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Sammanlagt genomfördes fyra intervjuer, jämnt fördelat mellan stora och små revisions-

byråer. Fördelningen av revisionsbyråns storlek samt intervjupersonens ansvarsroll 

presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1 -  Presentation av intervjupersoner  

 

 
 

Intervjuerna begränsades till Norrbottens län för att öka möjligheterna till personliga 

intervjuer, eftersom intervjuer som genomförs ansikte mot ansikte tenderar att ge en högre 

svarsfrekvens (David & Sutton, 2016/2011). Innan intervjuerna genomfördes gjordes en 

pilotintervju. Personen som intervjuades var ägare av en revisionsbyrå samt auktoriserad 

revisor. Pilotintervjun genomfördes för att se om frågorna uppfattades på det sätt som 

avsågs. Intervjufrågorna var standardiserade, vilket innebär att liknande frågor ställs i 

samma ordning till alla intervjupersoner. Intervjuerna bestod utav mestadels 

semistrukturerade frågor, eftersom intervjupersonerna skulle kunna uttrycka sina åsikter 

med egna ord (Patel & Davidson, 2011). Intervjuguiden är bifogad under bilaga 1 och är 

uppdelad i a-, b- och c-frågor. Uppdelningen har skett för att lättare kunna skilja på olika 

typer av frågor. A-frågorna behandlar revisionsbyråns syn på personalomsättningen, 

medan b-frågorna går in på vilka effekter som personalomsättningen medför. C-frågorna 

ställdes för att fånga vilka metoder revisionsbyråerna använder för att behålla 

medarbetare, samt klienters efterfrågan.   

   

I och med att arbetet bygger på tidigare forskning har den sin utgångspunkt i den 

sekundära datan, vidare kompletteras den sekundära datan av primärdata i form av 

intervjuer samt en enkät. Studien syftar till att analysera samt jämföra och för att få en 

bred inblick inom ämnet har en blandad metod använts. Genom att använda blandade 

metoder blir det möjligt att kombinera generaliserbar data och skapa förståelse för vad 

denna visar med hjälp av kvalitativ data (David & Sutton, 2016/2011).      

  

David och Sutton (2016/2011) beskriver fem olika sätt att använda sig utav blandade 

metoder; triangulering, komplementaritet, utveckling, initiering och utvidgning. Denna 

studie ställer sig till ett mer kompletterande och utvecklande sätt vid användningen av 

både kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamlingen. I och med att den 

kvantitativa datan i form av insamlade uppgifter angående olika revisionsbyråers 

personalomsättningsgrad, ställs mot resultaten av de kvalitativa intervjuerna. Detta ökar 

tolkningsbarheten av resultatet samt validiteten, vilket gör att studien kan ta del av båda 

metodernas styrkor (David & Sutton, 2016/2011).   
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3.3 Analysmetod   

Den kvantitativa enkätundersökningen presenteras under den insamlade empirin. Först 

skedde en granskning och sammanställning av respondenternas svar. Utifrån detta 

genomfördes en statistisk analys. Vid sammanställningen har revisionsbyråernas 

personalomsättning räknats ut i procent. Denna beräknades genom formeln: Lägsta värdet 

av antalet som börjat eller slutat dividerat med genomsnittligt antal anställda under året 

(Högberg, u.å.). Vid beräkning av personalomsättningen bör personalexpansion samt 

personalavveckling beaktas (Hogia, u.å.). Detta för att visa en så rättvis bild av 

verkligheten som möjligt. Personalexpansion inträffar när det har anställts fler personer 

än de som slutat, medan personalavveckling är motsatsen. Det vill säga att det har slutat 

mer medarbetare än vad som har anställts. Under sammanställningen delades 

respondenterna även upp i stora och små revisionsbyråer med hänsyn till totalt anställda 

revisorer. I analysen används enkätundersökningen som ett komplement för att styrka 

eller förneka de påståenden som tas utifrån den information som samlats in från 

intervjuerna.  

   

Vid sammanställning av de kvalitativa intervjuerna har en teoretisk tematisk analysmetod 

använts som bygger på en process av sex steg, identifierade av Braun och Clarke (2006). 

Den första delen av analysen bestod av att transkribera intervjuerna till skriftlig form, 

vilket gav oss möjlighet att bekanta oss med materialet. Vid transkriberingen 

identifierades olika samband som sedan användes till kodning av informationen. 

Sambanden valdes utifrån vad som ansågs var intressant för studien. Sedan jämfördes de 

olika koderna och delades in i fyra olika teman. För att koppla koderna till det mest 

relevanta temat har mind-maps använts. De temana som identifierades är 

‘personalomsättning’, ‘positiva effekter’, ‘negativa effekter’ och ‘medarbetare’. Under 

processen att bestämma dessa teman har det noga granskats om dessa kommer att bidra 

till att besvara forskningsfrågorna samt syftet. När det kommer till att definiera samt att 

namnge våra teman har vi valt att ge dem namn där läsaren lätt kan förstå vad temat 

handlar om. Sedan har temana använts i vår analys för att associeras med studiens syfte, 

frågeställningar, teoretiska referensram och den insamlade empirin (Braun & Clarke, 

2006). I analyskapitlet har temana integrerats med den teoretiska modellen.   

   

3.4 Litteraturstudie   

För att få en inblick i ämnet har en litteraturstudie genomförts. Där informationen samlats 

in från tidigare forskning, vetenskapliga artiklar samt böcker. Dessa har bidragit med 

information om vad som är forskat om inom ämnet och även gjort det möjligt att 

identifiera kunskapsgapet. De vetenskapliga artiklarna är hämtade från databaserna 

Google Scholar och Scopus via Luleå tekniska universitet. I urvalet av vetenskapliga 

artiklar har hänsyn tagit till antal citeringar samt tidskriftens rankning. Sökord som 

används är; “personalomsättning”, “turnover”, “accounting”, “audit profession”, 

“turnover intentions”, ”revisionsprofessionen”. Dessutom har referenslistor från 

betydelsefull litteratur används som sökhjälp.   

   

3.5 Metodkritik   

Kvantitativ forskning ska bedömas utifrån kriterierna reliabilitet, replikation och validitet 

(Bryman & Bell, 2017/2015). Både reliabilitet och validitet är även viktiga faktorer inom 

kvalitativ forskning, däremot med en annan innebörd (Patel & Davidson, 2011). Patel och 

Davidson (2011) menar att validitet i kvalitativ forskning handlar om att hitta företeelser, 

beskriva uppfattningar samt att tolka och förstå innebörden av livsvärlden. Validitet har 
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ett fokus på hela forskningsprocessen. I datainsamlingen speglas en god validitet i 

forskarens förmåga att samla in ett underlag som används för att genomföra en trovärdig 

tolkning, samt förmågan att insamla det som är motsägelsefullt och svårtolkat (Patel & 

Davidson, 2011). Vi uppnår bland annat god validitet genom att vi har använt oss av både 

en kvantitativ och en kvalitativ datainsamlingsmetod. Där vi utvinner generaliserbar data 

från enkätundersökningen för att sedan från intervjuerna få en djupare inblick i 

revisionsbyråernas perspektiv på personalomsättningen. För att öka validiteten och göra 

det möjlig för andra att utföra en liknande studie har en utförlig beskrivning av både 

datainsamlingsmetoden samt analysmetoden presenterats.   

   

Inom kvalitativ forskning är reliabilitetsbegreppet sammanflätat med validitet. Vilket 

innebär att validiteten får en bredare innebörd, och begreppet reliabilitet används mer 

sällan. Reliabilitet används istället som ett sätt att ta hänsyn till den unika situationen som 

uppstår vid varje intervjutillfälle och att kunna hantera denna variation i svaren (Patel & 

Davidson, 2011). För att öka reliabiliteten har fyra revisionsbyråer intervjuats, med ett 

jämnt antal av både stora och små revisionsbyråer. Detta gör det möjligt att identifiera 

skillnader och likheter i svaren mellan kategorierna men även mellan varje enskild 

revisionsbyrå. Eftersom samma intervjuguide har använts till samtliga intervjudeltagare 

innehållande semistrukturerade frågor. En kvalitativ studie ämnar att få djupgående svar 

från ett litet antal deltagare, och detta påverkar generaliserbarheten. I och med att studien 

även består av en kvantitativ undersökning balanseras generaliserbarheten. Genom att 

fokusera på både stora och små revisionsbyråer ger det studien ett bredare perspektiv på 

ämnet. 
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4 EMPIRI 

Här redovisas resultaten från den insamlade empirin. Först redovisas resultaten från enkät-

undersökningen, och sedan resultaten från intervjuerna. 

4.1 Personalomsättningen runt om i Sverige 

Enkätundersökningen har genomförts på revisionsbyråers kontor runt om i Sverige. 

Undersökningen genererade svar från nästan alla län i Sverige. Se bilaga 3 för procentuell 

fördelning på de län som deltog. De 32 kontor som deltog i enkätundersökningen bestod 

av 20 små revisionsbyråer och 12 stora revisionsbyråer. Dessa respondenter fick i början 

av enkäten ange hur många som har börjat och hur många som har slutat på kontoret 

under 2018. Här var det störst andel som angav att ingen hade börjat på kontoret. 

Detsamma gäller för andelen som har slutat. Fördelningen av antalet som har börjat och 

slutat visas i figur 1. Här går det se att 18 av respondenterna inte haft någon som lämnat 

kontoret under 2018. Figurer visar även att kontoren haft en del personalomsättning under 

året. Där 3 av respondenterna haft 6 stycken som lämnat. Det största antalet som började 

uppgick till 5 stycken, och detta skedde på 2 kontor.  

 

  

 

Figur 1 - Fördelning över hur många som har börjat och lämnat 

   

4.1.1 Befattning  
Respondenterna fick även ange anställningsformen på de revisionsmedarbetare som 

börjat samt på de som lämnat kontoret under 2018. Anställningsformen som var mest 

vanlig vid nyanställningar var revisorsassistent, vilket illustreras av figur 2. Det var även 

denna anställningsform som var vanligast bland personerna som lämnat. 

Anställningsformen auktoriserad revisor samt godkänd revisor visar på att det var mer 

förekommande att dessa lämnade revisionsbyråerna än att de började. Detsamma gäller 

för kategorin Manager. För kategorin delägare så är det bara delägare som har lämnat. En 

förklarande faktor till detta är att det är ovanligt att nyanställda direkt går in som delägare 

i revisionsbyråerna. Under kategorin Annat fick respondenterna själva fylla i vilken typ 

av anställningsform som medarbetarna haft. I denna kategori återfinns 

redovisningskonsulter samt redovisningsassistenter. Dessa ligger utanför arbetets valda 

urval och kommer därmed inte tas hänsyn till.  
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Figur 2 - Anställningsform på de som börjat och lämnat 

   

Sedan fick respondenterna specificera hur många som hade börjat på kontoret av 

respektive anställningsform som de angivit i frågorna innan, vilket presenteras i figur 3. 

Där kan det utläsas att majoriteten utav de som har anställts under 2018, på de olika 

kontoren runt om i Sverige, har varit revisorsassistenter. 17 respondenter har anställt 1–3 

revisorsassistenter under året, samt 2 respondent som har anställt 4–6 revisorsassistenter. 

5 respondenter har anställt 1–3 auktoriserade revisorer. Inga godkända revisorer har 

anställts under 2018. Detta kan bero på att det är en titel som inte längre är aktuell efter 

att provet för att bli godkänd revisor tagits bort. Det har varit minst antal nyanställningar 

bland managers.   

   

Följaktligen skulle respondenterna även specificera hur många som lämnat byrån under 

2018 samt vilken anställningsform de hade. Figur 4 visar att det är revisorsassistenter som 

är den anställningsform där flest har lämnat sitt respektive kontor. 13 respondenter har 

haft 1-3 revisorsassistenter som har lämnat, samt en respondent där det har lämnat 4-6 

revisorsassistenter. Sedan är det de auktoriserade revisorerna som är näst flest till antalet, 

där 6 respondenter har haft 1-3 auktoriserade revisorer som har lämnat kontoret. Jämför 

med figur 3, som visar de som har börjat under 2018 samt deras anställningsform, så visar 

figur 4 att det är fler delägare som har lämnat än börjat under 2018. Detta kan bero på att 

många delägare är äldre och varit inom branschen länge, vilket innebär att de börjar närma 

sig pension. För godkända revisorer samt managers så är det endast två kontor vardera 

som har blivit av med 1-3 godkända revisorer och 1-3 managers.   
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Figur 3 - Fördelning av vilka som börjat    Figur 4 - Fördelning av vilka som lämnat  

  

4.1.2 Positiva effekter med en hög personalomsättning  
På frågan om respondenterna såg några positiva effekter med en hög personalomsättning 

var det 71,9 procent som inte såg några positiva effekter. Medan 18,8 procent svarade att 

de såg positiva effekter. Fullständig fördelning finns att se under bilaga 3. 

Respondenterna som ställde sig positivt till personalomsättningen fick sedan frivilligt 

utveckla sitt svar. Det var 7 respondenter som besvarade den delen, dock ställde sig en av 

dessa negativt till en hög personalomsättning. De positiva effekterna som respondenterna 

såg med en hög personalomsättning varierade. En respondent ansåg att det var positivt 

för att de stora revisionsbyråerna utbildade duktiga ekonomer som sedan bidrog med hög 

kvalitet på deras senare arbetsplatser. En annan respondent angav att personal-

omsättningen skapar möjligheter för de medarbetare som fortfarande var kvar på byrån. 

En hög personalomsättning medför även att det kommer in nya människor på byråerna. 

Dessa kan komma med nya infallsvinklar och är oftast entusiastiska och drivna vilket 

gynnar kollegorna, samtidigt som de skapar rotation i teamen. Andra positiva effekter 

som sågs med en hög personalomsättning var att endast lojala medarbetare stannade kvar 

på byrån, samt att revisorsassistenterna som inte valt att skriva revisorsprovet lämnar 

byrån efter 4-5 år.   

   

4.1.3 Personalomsättningen  
Utifrån den information som samlats in i enkäten har revisionsbyråernas personal-

omsättning beräknats. Hela tabellen presenteras i bilaga 4. Utifrån tabellen kan det utläsas 

att personalomsättningen är allmänt högre hos små revisionsbyråer i jämförelse med de 

stora revisionsbyråerna. Däremot är det fler av respondenterna hos små revisionsbyråer 

som inte har haft någon personalomsättning under 2018. När det kommer till de större 

revisionsbyråernas geografiska placering i Sverige kan vi se en tendens på högre 

personalomsättning inom Västra Götalands län och Stockholms län. Bland de mindre 

revisionsbyråerna går inte den höga personalomsättningen att koppla till dess geografiska 

placering på samma sätt. Vid presentation av personalomsättningen i bilaga 4 har det 

tagits hänsyn till expansion och avveckling, vilket visar om kontoret har en tendens att 

expandera eller minska i storlek under året. Endast 6 kontor visar på avveckling, och 13 

stycken på expansion.  
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I tabell 2 har respondenterna som tillhör län inom Norrland sammanställts. Av dessa går 

det att utläsa att endast ett revisionskontor har haft en personalomsättning under 2018, 

Västerbottens län 17, som hade en personalomsättning på 14,29 procent. Utav 

respondenterna i Norrland var det mestadels små revisionsbyråer som deltog, där 4 av 5 

små revisionsbyråer inte hade någon personalomsättning under 2018. Utöver de små 

revisionsbyråerna var det en stor revisionsbyrå som deltog, Jämtlands län 28, som likaså 

inte hade någon personalomsättning under 2018.   

  

Tabell 2 - Personalomsättningen hos stora och små revisionsbyråer i Norrland, utdrag ur 

bilaga 4.  

 

 
  

4.2 Personalomsättning på små och stora revisionsbyråer i 

Norrbotten  

Inledningsvis fick intervjupersonerna besvara hur de skulle kategorisera personal-

omsättningen på deras respektive kontor. Revisionsbyrå A, som är fem anställda, menar 

att de har en väldigt låg personalomsättning och att det sällan är någon som lämnar. Trots 

detta är 2018 ett undantag då en anställd valde att lämna byrån. Även revisionsbyrå B 

anser att de har en låg personalomsättning, en nivå som de dock anser är normalt för 

mindre revisionsbyråer. I början av 2018 hade det nyligen skett ett generationsskifte, men 

de stödjer deras ståndpunkt av en låg personalomsättning genom att hänvisa bakåt i tiden. 

Likaså hänvisade revisionsbyrå C bakåt i tiden och menar att om personalomsättningen 

betraktas en tid bakåt så är den låg. Däremot har deras personalomsättningen under 2018 

varit väldigt hög. Revisionsbyrå C menar även att branschen i sig karaktäriseras av en 

hög personalomsättning, i och med att det är en bra utbildning och att många därmed bara 

jobbar ett fåtal år innan de får erbjudanden från andra håll. Detta innebär att 

personalomsättningen kan röra sig i cykler. Vilket drabbade revisionsbyrå C då det var 

ett antal som slutade under hösten 2018. Revisionsbyrå D hade varit med om samma 

problem. De beskrev sin personalomsättning som varierande men att den på lång sikt är 

låg. Däremot har även de haft en högre omsättning under 2018 i och med att deras 

revisionsbyrå sålde bort en hel avdelning.    

   

Sedan fick de besvara vad de anser är en för låg samt för hög personalomsättning. Här 

var alla intervjupersoner inne på samma spår, att de vill behålla sina medarbetare så länge 

som möjligt. Med det menar revisionsbyrå A att det inte finns en personalomsättning som 

är för låg och ser ingen stor fördel med att ha en stor rörlighet bland personalen. Detta i 

och med att det tar tid att lära upp samt att erfarenhet hos en revisor är väldigt viktigt. 

Även revisionsbyrå B menade att erfarenhet är viktigt men likaså att få in nytt blod:   
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“Jag skulle snarare säga både så att man vill behålla det gamla men vill även få in nytt 

och det innebär att då måste vi ju växa och bli fler, så är det ju. Men samtidigt så skulle 

jag väl säga att i våran bransch så är det så viktigt med alltså kunskap över tid och liksom 

erfarenhet.”  

   

Med detta menar revisionsbyrå B att det kan vara bra att få in någon ny i verksamheten 

var tredje eller vart fjärde år. Både revisionsbyrå C och D hävdar att en för låg 

personalomsättning skulle vara om ingen slutar, och även om de helst inte ser att någon 

lämnar kontoret så erkänner båda att de är verksamma i en bransch som kräver en viss 

omsättning.    

   

Upplärningstiden hos revisionsbyråer är normalt upp till fem år, det vill säga fram till 

auktorisation. Enligt revisionsbyrå A tar det lång tid att lära upp nya revisorsassistenter 

och menar att en för hög personalomsättning är om de slutar när de känner sig 

färdigutbildade och arbetsdugliga. Även revisionsbyrå B menar att utbildning och 

inlärningsprocessen är en avgörande faktor, bland annat i form av höga kostnader. 

Därmed är det inte lönsamt vid byte av personal inom två år, vilket de ser som en för hög 

personalomsättning. Revisionsbyråerna C och D tycker det är en för hög personal-

omsättning om det är en till två som lämnar varje år.    

   

4.2.1 Policy   
Frågan kring om revisionsbyråerna följer någon specifik policy kring deras 

personalomsättning ställdes för att se om de har något mål som de försöker förhålla sig 

till. Samt eventuella åtgärder för sin personalomsättning. Ingen av revisionsbyråerna som 

deltog hade en policy som de förhåller sig till. Istället förhåller sig revisionsbyrå B till en 

personalhandbok. Revisionsbyrå D nämner bara att de har personalomsättning som ett 

nyckeltal. Medan revisionsbyrå C nämner att de har policys där de tittar på orsakerna 

bakom hög personalomsättning och att de exempelvis har uppföljningssamtal med de som 

väljer att lämna för att ta reda på orsaken bakom.   

   

4.2.2 Karriärstegens påverkan på personalomsättningen   
De små revisionsbyråerna, A och B, kunde inte se någon tendens till högre 

personalomsättning på vissa av karriärstegens nivåer. Däremot, utifrån branschen i stort, 

anser båda att det är en högre omsättning bland de lägre nivåerna. Revisionsbyrå A tror 

att det är en betydligt större rotation bland revisorsassistenter överlag än högre upp i 

hierarkin, och att detta är något de större byråerna strävar efter. Medan revisionsbyrå B 

mer tror det beror på att assistenterna inte är säkra på om de vill gå hela vägen till 

auktorisation och att den utbildning de får kan användas som en språngbräda till andra 

anställningar.    

   

Revisionsbyråerna C och D, som har större kontor, ser att det är en högre personal-

omsättning bland revisorsassistenter. Revisionsbyrå D hävdar att det beror på att 

assistenterna blir väldigt attraktiva på marknaden efter att de har jobbat ett par år. De har 

hamnat på en mellannivå i karriärstegen och kan vara svåra att behålla när de får 

erbjudanden från andra håll. Revisionsbyrå C resonerar på ett liknande sätt och menar att 

revisorsassistenter oftast slutar när de har jobbat i fyra år, därmed precis innan 

auktorisation:   

   

“Då har de lärt sig så mycket som möjligt och känner sig kanske fullärda och så vågar 

de ta steget att ta ett annat jobb då. Så det är väldigt få, iallafall här på kontoret, som går 

vidare därifrån och skriver det här provet för auktorisation…”  
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Anledningen till detta tror revisionsbyrå C är den utbildning de fått under sina år på 

revisionsbyrån, och att assistenterna därmed blir attraktiva för andra arbetsgivare. Vilket 

i sin tur kan leda till erbjudanden som har bättre förutsättningar.    

   

4.2.3 Påverkan av den höga personalomsättningen i branschen   
Samtliga revisionsbyråer kunde hålla med om att personalomsättningen inom revisions-

branschen för tillfället är för hög. Revisionsbyrå B uttrycker sig enligt följande:    

   

“Det är klart att det är ett problem för branschen och sen framförallt i den branschen 

där vi jobbar, med mycket kunskaper som byggs upp över tid och mycket utbildning i 

grunden.”  

   

Medan revisionsbyrå A var mer inne på kostnaderna som det innebär för revisions-

byråerna. Inte bara kostnaderna för utbildning utan framförallt för kunderna. Samtidigt 

anser revisionsbyrå C att en viss personalomsättning ska förekomma men att den för 

tillfället är för hög för att det ska vara lönsamt.    

   

När det handlade om hur den ökade personalomsättningen inom revisionsbranschen de 

senaste åren har påverkat deras revisionsbyrå såg dock svaren annorlunda ut. 

Revisionsbyrå A har inte påverkats förutom att kundförfrågningarna har ökat. Detta tror 

de kan bero på att kunderna tröttnar på flödet av nya kontaktpersoner, i och med att 

kunden tar smällen när de blir tilldelad en med mindre kunskap. Inte heller revisionsbyrå 

B såg sig ha påverkats av den höga personalomsättningen. De större revisionsbyråerna, 

C och D, har däremot påverkats. Revisionsbyrå D menar att de märker av att det är en 

annan rörlighet nu jämfört med förr. För revisionsbyrå C har det varit extra tydligt under 

2018, vilket har påverkat dem negativt under året. Detta har berott på bristen av personal. 

Enligt revisionsbyrå C försöker de bedöma vilket personalbehov de kommer att ha, men 

att det är svårt att förutspå och med facit i hand borde de ha anställt fler.   

   

4.2.4 Effekter av en låg personalomsättning   
När det kommer till de positiva effekterna av en låg personalomsättning nämner 

majoriteten att gemenskapen är en viktig effekt. Revisionsbyrå A lägger mycket tyngd på 

kompetens och erfarenhet och menar att de som varit länge på byrån är utbildade och 

oftast kan kunderna. Även revisionsbyrå C nämner att kunden är en viktig synpunkt. Detta 

då en låg personalomsättning leder till att det är lättare att planera om personalen är 

densamma år efter år, samt att det kan leda till ett bättre utfall på uppdragen då kunderna 

kan förlita sig på samma revisor. Revisionsbyrå B anser istället att det är en trygghet att 

veta att personalen kommer vara kvar. Dels ur kundens synvinkel men även ur byråns, i 

och med att de investerar i utbildning med mera.   

   

En av de negativa effekterna av låg personalomsättning är stagnation, där utvecklings-

takten påverkas. I revisionsbyrå As fall är det den tekniska utvecklingstakten som är en 

negativ effekt i och med att de inte får in någon som är villig att lära sig ny teknik. En 

annan typ av stagnation, som revisionsbyrå B nämner, är att de jobbar på samma sätt 

under lång tid. Denna brist av att få in nytänkande kan leda till en minskning i 

utvecklingstakten jämfört med konkurrenter och branschen i helhet. Revisionsbyrå D 

anser också att en minskad utvecklingstakt är en av de negativa effekterna, och tendensen 

att fastna på de enklare uppgifterna. För större revisionsbyråer blir det även svårt att 

rekrytera revisorsassistenter när personalomsättningen är låg, vilket kan leda till att de 

som är högre upp i karriärstegen kan fastna med enkla arbetsuppgifter. Revisionsbyrå C 
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menar däremot att deras anställda vill fortsätta att utvecklas och därmed fastnar de inte i 

de enklare arbetsuppgifterna. Detta leder till mer erfarenhet och de anställda kan kräva 

högre lön, vilket kan leda till att personalen i slutändan blir för dyr.  

   

4.2.5 Effekter av en hög personalomsättning   
De stora revisionsbyråerna, D och C, ser inga positiva effekter med en hög personal-

omsättning. Bortsett från att det kan vara bra med en viss personalomsättning för att få in 

nya medarbetare. För att på så vis kontrollera ekonomin på uppdragen. Revisionsbyrå B 

ser nytänkande som en positiv effekt av hög personalomsättning. Inte bara från andra 

kollegor i branschen utan också från andra yrkesgrupper, och därmed få in nytänkande på 

flera plan.    

   

Samtliga nämner ökade kostnader som en negativ effekt av hög personalomsättning. 

Revisionsbyrå C och B nämner ökade kostnader som en negativ effekt av hög persona-

lomsättning. Detta i form av utbildningskostnader samt att granskningen tenderar att bli 

mer omfattande jämfört med låg personalomsättning, där granskningen blir billigare i och 

med att de redan har kunskap om företaget. Förutom ökade kostnader nämner även 

revisionsbyrå B att kundrelationerna skadas av hög personalomsättning, eftersom 

kunderna vanligtvis inte gillar förändringar. Revisionsbyrå D uppfattar mer att 

gemenskapen störs när det hela tiden är ett flöde av nya medarbetare. Samt att det blir för 

mycket att göra på kontoret. Revisionsbyrå A kommer med en annan synvinkel och menar 

att de gärna betalar mer till sina anställda för att behålla dem på kontoret. Detta eftersom 

de vill undvika att lägga ned massa tid på utbildning och det konstanta flödet av nytt folk 

som den höga personalomsättningen medför.    

   

4.2.6 Mentorskap  
När det kommer till att erbjuda någon form av stöd till sina nyanställda så ansåg samtliga 

att det var viktigt. Däremot erbjuder revisionsbyråerna olika typer av stöd. Revisionsbyrå 

A anser att stöd är en viktig del av de första åren inom karriären. Detta grundas på dennes 

första år i karriären som dock var på ett annat företag. Således framgick det inte vilken 

form av stöd de erbjuder den nuvarande byrån. På revisionsbyrå B, erhålls stöd genom att 

de arbetar nära och tajt med varandra. Detta är något som revisionsbyrå B anser är unikt 

för mindre revisionsbyråer eftersom de arbetar dagligen med både auktoriserade revisorer 

samt byråledningen. Medarbetare lär sig mycket på kort tid, och stöd fås i princip varje 

dag både i kunduppdrag och genom coachning.    

   

De större revisionsbyråerna, C och D, arbetar mer tydligt med en tilldelad handledare. 

Där båda tycker det är en bra introduktion samt en viktig del för en fortsatt karriär. På 

revisionsbyrå C arbetar de med en erfaren handledare som har hand om den nyanställde. 

Denna hjälper till med bland annat utbildningar. Förutom att den nyanställde kan gå till 

handledaren med frågor förespråkar revisionsbyrå C även att det alltid är okej att fråga 

sina arbetskamrater, då alla har bra kontakt med varandra. Revisionsbyrå D använder sig 

av en fadder istället för en handledare. Faddern hjälper till med planering och tilldelning 

av uppdrag. Förutom en fadder så erbjuder de även utvecklingssamtal. Båda dessa kan 

fås från antingen en eller två mer seniora personer. Revisionsbyrå D anser att det är 

mycket viktigt att den nyanställde känner att den har någon som den kan fråga, och att 

det finns mycket att lära från varje uppdrag. Feedback, bland annat i form av 

utvecklingssamtal, anses också vara en central del.   
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4.2.7 Övergång till klienter  
Att bli erbjuden jobb av en klient är något som är mer förekommande bland de större 

revisionsbyråerna. Varken revisionsbyrå A eller B har varit med om att en klient har 

erbjudit dem jobb. Det är inte heller någon av de anställda som har gått över till en klient. 

Däremot har intervjupersonerna från både revisionsbyrå C och D blivit erbjuden jobb av 

klienter. För intervjupersonen hos revisionsbyrå C var det dock längesen, och denne tror 

att det är mer förekommande hos revisorsassistenter. Alternativt att det är mer vanligt hos 

dem som arbetar med löpande redovisning i och med att de har en mer kontinuerlig 

kontakt med kunderna. Det är däremot inte lika vanligt att tidigare anställda har blivit 

klienter. De har börjat jobba hos klienter men har inte startat något eget. Revisionsbyrå D 

menar att erbjudanden från klienter är något som händer eftersom det är en liten stad och 

speciellt för personer som har varit med i branschen under en längre period. I likhet med 

revisionsbyrå C säger revisionsbyrå D att majoriteten av de som slutar går till en klient. 

Eftersom där har de skapat kontakter och relationer. Det är sällan de går över till en annan 

revisionsbyrå.  
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel analyseras den insamlade empirin mot den teoretiska referensramen och arbetets 

teoretiska modell. Kapitlet avslutas med en diskussion kring ämnet.  

 

Den teoretiska modellen används vid analysen, eftersom den är förankrad i tidigare 

studier och examensarbetets forskningsfrågor. Den första forskningsfrågan är relaterad 

till revisionsbyråernas storlek och dess inverkan på personalomsättningen. Medan andra 

angående förekomsten av metoder för att påverka personalomsättningen är förknippat 

med ledningen. Den sista forskningsfrågan behandlar vilka effekter som 

personalomsättningen medför och dessa hamnar därav efter personalomsättningen i den 

teoretiska modellen.  

   

5.1 Personalomsättningen  

Bullen och Flamholtz (1985) anmärkte på en hög personalomsättning redan under 80-

talet. Revisionsbranschen har därmed präglats av en hög personalomsättning under en 

längre period. Utifrån den insamlade empirin går det att utläsa att detta fortfarande är 

fallet. Där alla intervjuade revisionsbyråer angav att personalomsättningen inom 

branschen i är alldeles för hög. Detta stämmer även överens med Edman och Eriksson 

(2018), som också påpekade att den nuvarande personalomsättningen inom revisions-

branschen är för hög. De intervjuade revisionsbyråerna kategoriserade däremot sin egen 

personalomsättning som låg när de tittade på lång sikt. Majoriteten av dessa hade haft 

någon som lämnat byrån under 2018, och de stora revisionsbyråerna hade en högre 

personalomsättning under året. Detta sågs dock som en avvikelse, och är inte deras 

normala personalomsättning. Resultatet från både intervjuerna och enkätundersökningen 

visar på att det är en lägre personalomsättning överlag på revisionsbyråerna i Norrland. 

Där det endast var en revisionsbyrå från enkätundersökningen som hade någon 

personalomsättning alls. När revisionsbyråerna sedan beskrev den optimala nivån på 

personalomsättningen varierade svaren för varje deltagare. Den högsta optimala 

personalomsättning återfanns på en av de stora revisionsbyråerna. De små revisions-

byråerna ansåg att istället för att byta ut personal så är det mer lägligt med 

personalexpansion. Vilket återspeglas i deras syn på en låg personalomsättning. Till 

skillnad från de stora revisionsbyråerna som ansåg att det var en för låg personal-

omsättning om ingen slutade. Det går därmed att identifiera en skillnad i åsikt kring 

personalomsättningen beroende på revisionsbyråns storlek.   

   

Det är inte endast i synpunkter kring personalomsättningen som det skiljer sig mellan 

stora och små revisionsbyråer. Resultatet tyder på att stora revisionsbyråer påverkas i 

större utsträckning av den höga personalomsättningen i branschen. Där de mindre 

revisionsbyråerna undkommer dess påverkan just på grund av sin storlek.   

   

5.2 Ledning  

Personalomsättningen kan influeras av flera olika faktorer. Följaktligen är det aktuellt för 

revisionsbyråer att identifiera vilka faktorer som de kan påverka. Förutom policys har vi 

identifierat andra metoder som ledningen kan påverka när det kommer till revisionsbyråns 

personalomsättning, som mentorskap och avgångsintervjuer.   
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5.2.1 Metoder och policy   
Revisionsbyråerna strävar efter att ge sina medarbetare en bra utbildning. Både för att 

medarbetarna ska känna att de får rätt utbildning men även för att få en bra kvalité på 

revisionsarbetet. En bra utbildning leder däremot till att medarbetarna blir attraktiva på 

marknaden, och är enligt revisionsbyrå C en av anledningarna till att medarbetare väljer 

att lämna. De får bättre erbjudanden från andra aktiva aktörer på marknaden. Att 

revisorsassistenterna därmed blir attraktiva på marknaden ligger utanför revisions-

byråernas kontroll och personalomsättningen kan av den orsaken vara svår att påverka. 

Då de fortfarande vill erbjuda hög kvalité till sina kunder. Istället måste revisions-

byråerna försöka identifiera andra tillvägagångssätt för att behålla sina medarbetare.   

   

Utifrån den insamlade empiri går det att urskilja att majoriteten av revisionsbyråerna vill 

behålla sina medarbetare så länge som möjligt, men ingen av dem hade någon klar policy 

angående personalomsättningen. För att behålla medarbetare väljer de små 

revisionsbyråerna att ha en högre ingångslön. De betalar hellre mer lön för att få duktiga 

medarbetare att stanna kvar. Taylor och Cosenza (1998) anger att lönen är av stor 

betydelse i medarbetarnas val av arbete och om de kommer att stanna kvar på 

arbetsplatsen. De små revisionsbyråerna beskriver detta som någonting som kan vara 

svårt för stora revisionsbyråer att göra. I och med att stora revisionsbyråer oftast har 

riktlinjer och fler anställda. Det blir därmed inte hållbart för dessa att betala högre 

ingångslöner. Vilket en av de stora revisionsbyråerna styrker. De tror också att om de 

hade kunnat ge medarbetarna en snabbare ökning i lön hade de kunnat behålla fler. Det 

är däremot inte så lätt, eftersom det blir ett lönsamhetsproblem för dem, som de ständigt 

måste arbeta med.   

   

Scandura och Viator (1994) visade på att mentorskap i form av karriärutveckling 

minskade medarbetarnas villighet att lämna revisionsbyrån. Att det finns ett öppet 

kommunikationsflöde mellan anställda och chefer beskrivs även det som en viktig aspekt 

för att behålla medarbetare (Taylor & Cosenza, 1998). Alla intervjudeltagare hade haft 

något typ av stöd under deras första år i branschen, men av olika slag. I tre av fallen hade 

de en person som hjälpte till på något sätt. Att ha en mer erfaren kollega som hjälper en 

kan klassificeras som ett mentorskap. Här blev det en tydlig skillnad mellan stora och små 

revisionsbyråer. De stora revisionsbyråerna hade utsedda handledare eller faddrar till de 

nyanställda. Medan de små revisionsbyråerna inte hade någon utsedd person, utan de 

nyanställda fick stöd av hela gruppen. Friberg och Gertsson (2014) har i sin studie kommit 

fram till att revisorsassistenter slutar i större utsträckning på stora revisionsbyråer om de 

inte upplever att de får tillräckligt med stöd från handledare eller mentorer. Detta kan vara 

en anledning till att de större revisionsbyråerna hade ett tydligare mentorskap än de små. 

Att det var de stora revisionsbyråerna som hade högst personalomsättning motsäger 

Scandura och Viator (1994) i det att mentorskapet bidra till en minskad 

personalomsättning. Den insamlade empirin stödjer mer Hall och Smith (2009) samt Park 

Johansson och Okanovic (2016) i deras slutsatser att mentorskapet i sig inte påverkar 

personalomsättningen. Förutom mentorskap utförde även en av de stora 

revisionsbyråerna utvecklingssamtal med medarbetarna, vilket pekar på att det finns ett 

kommunikationsflöde. Den andra större revisionsbyrån utförde avgångsintervjuer för att 

identifiera orsakerna bakom varför medarbetarna väljer att lämna. Detta säger Armstrong 

(2006) är ett sätt för att kunna fastställa vilka åtgärder som företaget måste implementera 

för att behålla medarbetare. Vilket visar på att de stora revisionsbyråerna aktiv arbetar för 

att behålla sina medarbetare.   
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Att en policy inte användes utav någon av de intervjuade revisionsbyråerna var inte 

väntat. En policy kan användas som riktlinjer för att uppnå en önskad personal-

omsättning och därmed hjälpa revisionsbyråerna arbeta mot en optimal personal-

omsättning. Bortsett från att revisionsbyråerna inte förhåller sig till en policy så framgick 

det att de använder sig av andra metoder för att få sina medarbetare till att stanna kvar. 

Det som skiljer revisionsbyråerna åt baseras på deras storlek. Där de små 

revisionsbyråerna förlitar sig på sin gemenskap och möjligheten att erbjuda mer i lön. 

Jämfört med de stora revisionsbyråerna som kan antas ha ett större fokus på 

karriärutvecklingen.   

   

5.3 Externa faktorer    

En del av personalomsättningen omfattar det ledningen kan kontrollera medan andra delar 

inte kan påverkas av ledningen. Dessa benämns som externa faktorer och innefattar 

marknadens efterfrågan på välutbildade revisorsassistenter, professionens karriärstege 

samt revisionsbyråns storlek.   

   

5.3.1 Klienter   
Efter några år på en revisionsbyrå blir medarbetare väldigt attraktiva på arbets-

marknaden. Medarbetarna som lämnar börjar antingen på en annan revisionsbyrå, vilket 

dock beskrivs som en mindre vanlig företeelse, i jämförelse med andelen som väljer att 

lämna branschen. Antingen genom att gå över till klienter, men även företag utan 

koppling till revisionsbyrån. Lennartsson (2018, 21 mars) rapporterade om ett stort 

bortfall av revisorer under de senaste åren inom branschen, och detta stämmer överens 

med vad den insamlade empirin visar på. Många medarbetare inom revisions-

professionen stannar inte kvar i branschen när de väljer att avsluta sin anställning på 

revisionsbyråerna. De stora revisionsbyråerna angav att majoriteten av medarbetarna som 

lämnar går över till klienter. Detta tyder på att klienterna efterfrågar den kunskap som 

revisionsmedarbetarna besitter. För medarbetarna beskrivs arbetssituationen hos klienter 

också som bättre. Med en lugnare arbetstakt och bättre lön än på revisionsbyråerna. Det 

är följaktligen lockande för medarbetarna att börja arbeta hos klienter och andra företag 

utanför branschen. Carcello et al. (1991) pekade på att lönen är ett vanligt motiv bakom 

beslutet att lämna revisionsbranschen.   

   

5.3.2 Arbetskraften som förändrats  
Arbetskraftens värderingar ser annorlunda ut idag än vad det gjort tidigare år. Det har 

blivit ett större fokus på självtillfredsställelse och arbetets betydelse (Taylor & Cosenza, 

1998). Detta är någonting som revisionsbyråerna fått erfara. Majoriteten av 

revisionsbyråerna menar på att arbetskraften idag är mer villig att röra på sig. En 

revisionsbyrå beskrev det som att det har blivit mer accepterat att byta arbetsgivare oftare. 

Detta visas i intervjun med revisionsbyrå C, som anger att många medarbetare slutar efter 

4 år. Trots att det på byrån finns alla förutsättningar för att göra karriär. Revisionsbyrå A 

menar på att arbetet inom branschen har förändrats och blivit mer låst, där nästa 

generation inte kommer att acceptera den nuvarande arbetssituationen.  
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5.3.3 Byråns storlek    
Enkätundersökningen visade på att det var fler små revisionsbyråer som inte hade någon 

personalomsättning alls i jämförelse med stora revisionsbyråer. Vilket överensstämmer 

med de små revisionsbyråerna som intervjuades i Norrbotten. Där båda hävdade att det 

sällan är någon som lämnar respektive revisionsbyrå. Däremot visade enkät-

undersökningen att det var de små revisionsbyråerna som hade högst procentuellt 

personalomsättning, av de revisionsbyråer som hade en personalomsättning under 2018. 

Detta skulle kunna förklaras med att de är så få anställda och procentsatsen blir därmed 

högre. Vid granskning av samtliga respondenter var det endast en som hade en 

personalomsättning under 10 procent bland de små revisionsbyråerna. Även om de små 

revisionsbyråerna har en hög procentuell personalomsättning visade de flesta på en hög 

expansion. För fyra av dessa var det expansionen som representerade hela personal-

omsättningen. Detta indikerar att revisionsbyråerna växer i omfattning.    

   

För de stora revisionsbyråerna var det fyra stycken som hade en procentuell 

personalomsättning över 10 procent.  I övrigt var de stora revisionsbyråernas personal-

omsättning väldigt lik de små revisionsbyråerna. Även här var det fyra respondenter vars 

hela personalomsättning bestod av expansion. Det som skiljde dessa kategorier emellan 

var att de med en hög procentuell avveckling överlag hade en låg personalomsättning. 

Det var endast Västra Götalands län 22 som hade en högre procentuell personal-

omsättning än avvecklingen. De stora revisionsbyråerna som intervjuades inom 

Norrbotten kunde inte styrka sin personalomsättning med siffror och därmed har vi ingen 

uträknad personalomsättning på dessa. Däremot har båda drabbats av en högre 

personalomsättning under 2018 än vad de brukar.    

   

5.3.4 Karriärstegen   
Enkätundersökningen visar att det är revisorsassistenter som står för en stor del av 

personalomsättningen. Detta stämmer överens med Gertsson et al. (2017) som även 

menar på att ett problem inom revisionsbranschen är att revisorsassistenter lämnar innan 

de avlagt provet för att bli auktoriserade revisorer. Även revisionsbyrå C berättar att det 

är vanligt att revisorsassistenterna tenderar att lämna innan de skriver provet för 

auktorisation. Anledningen är enligt revisionsbyrå C att revisorsassistenterna har fått en 

bra utbildning under åren fram till det är dags att skriva provet, och att de då vågar ta 

steget mot ett annat jobb. Enkätundersökningen styrker detta ytterligare när 14 av de 17 

respondenter som haft medarbetare som lämnat under 2018 har blivit av med sina 

revisorsassistenter. Även övriga intervjupersoner antyder att det är bland revisors-

assistenterna som rörligheten är som störst. Att det är på de lägre nivåerna i karriärstegen 

som personalomsättningen är högst är i och med detta tydligt. Däremot visar 

enkätundersökningen att personalomsättningen bland auktoriserade revisorer är näst 

högst representerade. Vilket är någonting som bör beaktas eftersom det indikerar på en 

större rörlighet även bland auktoriserade revisorer. Om dessa har lämnat branschen eller 

endast valt att gå över till någon annan revisionsbyrå går endast att spekulera.   

   

5.4  Effekter  

5.4.1 Negativa effekter  
I likhet med Friberg och Gertsson (2014) anser revisionsbyrå B att en hög 

personalomsättning kan leda till en försämrad kompetens vilket i sin tur kan påverka 

kvalitén på revisionsarbetet. Ett stort flöde av nya medarbetare kan leda till lägre 

erfarenheter och därmed en försämrad kompetens. En försämrad kompetens samt ett stort 

flöde av nya medarbetare riskerar att skada kundrelationerna. Detta kan bero på att 
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kunderna inte gillar förändringar utan föredrar att ha samma revisor under flera år. Taylor 

och Cosenza (1998) har även anmärkt att revisionsbranschen är beroende av kvalificerad 

personal för att kunna leva upp till kundernas behov. Ur denna synpunkt påverkas 

revisionsbyråer negativt av en hög personalomsättning i och med att en hög 

personalomsättning ofta leder till ett flöde av nya anställda på lägre nivåer. De som 

befinner sig på de lägre nivåerna i karriärstegen har vanligtvis inte samma kompetens och 

erfarenhet.   

  

Enligt Armstrong (2006) och Gustafsson och Holm (2005) medför även en hög 

personalomsättning vanligtvis höga kostnader. Detta är också något som revisions-

byråerna i Norrbotten har reflekterat över. De anser att en hög personalomsättning 

oundvikligen kommer leda till ökade kostnader, bland annat i form av utbildnings- och 

rekryteringskostnader. Förutom dessa kostnader är det även tidskrävande i och med att 

upplärningstiden är lång. Vilket också kan bli kostsamt för revisionsbyrån.   

   

Stagnation är den negativa effekten av låg personalomsättning som nämns mest bland de 

intervjuade revisionsbyråerna i Norrbotten. De menar att stagnation kan leda till en brist 

av nytänkande som i sin tur kan bidra till en minskad utvecklingstakt jämfört med sina 

konkurrenter samt branschen i helhet. När större revisionsbyråer inte får in nya 

revisorsassistenter kan det leda till att de som befinner sig högre upp på karriärstegen 

fastnar på enklare arbetsuppgifter. En av intervjupersonerna anser däremot att 

utvecklingstakten inte påverkas och att dess anställda fortsätter att utvecklas. Detta leder 

till att medarbetarnas erfarenhet och kompetens ökar, vilket kan resultera i att de anställda 

kräver en högre lön. Om det här sker under en lång period kan personalen tillslut bli för 

dyr för revisionsbyrån, vilket kan påverka priset ut till kund.   

   

5.4.2 Positiva effekter   
Staw (1980) betraktade inte endast personalomsättningen som någonting negativt. Utan 

såg att den även kan medföra positiva effekter för företaget (Staw, 1980). Detta stämmer 

överens med respondenternas svar från enkätundersökningen. I och med att 18,8 procent 

såg positiva effekter med en hög personalomsättning. Många av de effekter som 

respondenterna hade identifierat med en hög personalomsättningen är sådant som nämnts 

av Staw (1980). Dessa var ökad rörlighet inom organisationen som ger utveckling och 

karriärmöjligheter för de medarbetare som är kvar på revisionsbyrån. Ökad prestation var 

en annan, där en respondent förklarade att det var bra att få in människor med nya 

infallsvinklar. Respondenten fortsatte även med att de som börjar på revisionsbyrån oftast 

är drivna och entusiastiska, vilket gynnar kollegorna. Denna iakttagelse stämmer överens 

med Gustafsson och Holm (2005) som pekar på betydelsen av inflödet av nya människor 

för att undvika stagnation. Av revisionsbyråerna som intervjuades var det endast 

revisionsbyrå B som såg några positiva effekter med en hög personalomsättning. I likhet 

med respondenten från enkäten ansåg revisionsbyrå B att nytänkande var en positiv 

effekt.   

   

Majoriteten av de intervjuade revisionsbyråerna såg inga positiva effekter med en hög 

personalomsättning. Detsamma gäller för respondenterna från enkätundersökningen. 

Däremot kunde samtliga intervjuade revisionsbyråer se positiva effekter med en låg 

personalomsättning. Där en stor vikt läggs på kunderna och hur de påverkas av 

revisionsbyråns personalomsättning. I enlighet med Friberg och Gertsson (2014) menar 

de att kunderna inte gillar förändringar och att kunderna verkar föredra att ha 

återkommande revisorer (Friberg & Gertsson, 2014). En anledning till detta kan vara att 

revisorerna har samlat på sig erfarenhet, både inom branschen och om kunden i sig. Till 

följd av detta är kompetens och erfarenhet viktiga attribut som kommer av en låg 
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personalomsättning. Fortsättningsvis ser revisionsbyråerna framförallt en låg personal-

omsättning som en trygghet, i och med att medarbetarna länge har befunnit sig på kontoret 

samt tryggheten att de inte kommer lämna inom en snar framtid. Att anställa och lära upp 

nya medarbetare både kostar och tar tid. Därför ser revisionsbyråerna detta som en 

investering vid låg personalomsättning i och med att de förväntar sig att medarbetaren 

kommer vara kvar under en längre period.   

   

Personalomsättningen medför både positiva och negativa effekter oavsett om den är hög 

eller låg. Utifrån vår insamlade empiri kan vi däremot se att det förekommer mer positiva 

effekter från en låg personalomsättning än en hög. Vi kan även se att det nämns fler 

negativa effekter än positiva vid en hög personalomsättning. Detta tyder på att en låg 

personalomsättning är något revisionsbyråerna bör sträva efter i och med att den bidrar 

till fler positiva effekter.   

  

5.5 Avslutande diskussion  

En låg personalomsättning leder till en ökad kvalitet på revisionsarbetet i och med att 

medarbetarna på revisionsbyråerna innehar mer erfarenhet och kompetens baserat på en 

längre utbildningstid. Detta kan kopplas till den nyinstitutionella teorin som förklarar hur 

organisationer reagerar på samhället förväntningar (Deegan & Unerman, 2011). Där 

samhällets förväntningar speglas i kundernas förväntningar att revisionsarbetet ska ha en 

viss kvalité. På så vis reagerar revisionsbyråerna genom att försöka uppnå en låg 

personalomsättning. En låg personalomsättning präglas som tidigare nämnts av erfarenhet 

och kompetens bland medarbetarna på revisionsbyråerna. Vilket är vad som gör att yrket 

kännetecknas som en profession, dess utbildning och erfarenhet (Brante, 2005). 

Följaktligen kan revisionsprofessionen skadas av en för hög personalomsättning. Detta 

innebär att revisionsbyråerna måste arbeta hårdare för att behålla sina medarbetare då 

många revisorsassistenter väljer att lämna innan de når auktorisation. Här är mentorskap 

en viktig aspekt att ta hänsyn till. Även om den insamlade empirin i likhet med bland 

annat Hall och Smith (2009) antyder att mentorskap inte har någon direkt koppling till 

personalomsättningen, så anser samtliga intervjupersoner att mentorskap är ett kritiskt 

moment. Anledningen är att ett bra stöd under ens första år i karriären bidrar till en trygg 

grund i dess utbildning och en stabil utveckling.    

   

Utifrån intervjuerna i Norrbotten kunde vi se att de små och stora revisionsbyråerna hade 

olika åsikter kring hur personalomsättningen har påverkat dem. De små revisions-

byråerna verkar inte ha påverkats av den höga personalomsättningen som präglar 

branschen på samma sätt som de större revisionsbyråerna. De större revisionsbyråerna 

som deltog i intervjuerna medger att de ser en större rörelse bland sina medarbetare, 

speciellt bland revisorsassistenterna. Medan de små revisionsbyråerna inte har märkt av 

detta på sin egen byrå men antar att det är en större rörelse bland de som befinner sig 

längst ned på karriärstegen, när de hänvisar till branschen i stort. Samtidigt som 

revisionsbranschen lider av en hög personalomsättning erkänner revisionsbyråerna att det 

ibland kan vara svårt att rekrytera nya medarbetare, oavsett nivån på personal-

omsättningen. Bland annat kan detta bero på det generationsskifte som sker just nu. I vad 

vi antar är förebyggande syfte har även utbildningskraven för att bli auktoriserad revisor 

ändrats. De nya utbildningskraven medför att fler kan bli auktoriserade revisorer men i 

och med att kraven har sänkts finns det en risk att det leder till en sämre kvalité på 

revisionsarbetet. Detta ställer krav på revisionsbyråernas interna utbildning och att 

upplärningen bör ligga på en sådan hög nivå att de ändrade utbildningskraven för 

auktorisation inte kommer påverka kvalitén.  
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Om personalomsättning ses som något bra eller dåligt beror på vilken grad av personal-

omsättning som revisionsbyrån innehar. Där en avsaknad av personalomsättning, 

speciellt under en längre period, kan anses vara ogynnsamt för en revisionsbyrå. Då det 

kan leda till stagnation. Däremot är det bra för revisionsbyråerna att försöka hålla sin 

personalomsättning låg. I och med att resultatet av studien visar på att det finns mer 

positiva än negativa effekter från en låg personalomsättning jämfört med en hög. 

Följaktligen innebär det att en för hög personalomsättning är ofördelaktigt för revisions-

byråerna, eftersom det bidrar till mer negativa effekter än positiva. 
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6 SLUTSATSER 

Detta kapitel inleds med examensarbetets slutsatser. Kapitlet avslutas sedan med en redogörelse 

av studiens implikationer och bidrag samt förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsatser 

Examensarbetet syfte är att analysera personalomsättningen utifrån revisionsbyråernas 

perspektiv. För att sedan identifiera skillnader i personalomsättningen beroende på 

revisionsbyråernas storlek samt vilka effekter personalomsättningen medför. 

Forskningsfrågorna har besvarats med hjälp av kvalitativa intervjuer som genomförts i 

Norrbotten. Intervjuerna har sedan kompletterats med information från den rikstäckande 

enkätundersökningen. Forskningsfrågorna som studien ämnar besvara presenteras nedan 

för att sedan följas av studiens slutsatser.   

   

Varierar personalomsättningen i omfattning mellan stora och små revisionsbyråer?  

Studiens huvudsakliga slutsats är att personalomsättningen varierar mellan revisions-

byråerna där en förklarande faktor är byråns storlek. Enkätundersökningen visar på en 

avsaknad av personalomsättning i större utsträckning hos små revisionsbyråer jämfört 

med de stora revisionsbyråerna. Däremot kunde vi inte identifiera en generell skillnad 

mellan stora och små revisionsbyråer från våra undersökningar i Norrland. De intervjuade 

revisionsbyråerna hade samtliga en liknande personalomsättning på lång sikt, där 

personalomsättningen för de stora revisionsbyråerna under 2018 ansågs som en avvikelse. 

Vi kan således dra slutsatsen att större revisionsbyråer påverkas i högre grad av den höga 

personalomsättningen i branschen och det är större risk att de drabbas av den.   

 

Förekommer det några metoder för att påverka personalomsättningen på 

revisionsbyråer?  

Majoriteten av revisionsbyråerna erbjuder någon form av stöd till nyanställda för att 

förebygga att dessa sedan lämnar revisionsbyrån. Resultatet visar att små revisionsbyråer 

förlitar sig mer på sin storlek där alla hjälper alla. Medan större revisionsbyråer arbetar 

med tilldelade handledare. Vi kunde även se hur deras sätt att hantera personal-

omsättningen kan associeras med ledningen samt externa faktorer. Eftersom ledningen 

påverkar hur personalomsättningen hanteras på just deras revisionsbyrå medan de externa 

faktorerna inte kan påverkas av ledningen men som har en inverkan på 

personalomsättningen.  

  

Vilka positiva och/eller negativa effekter medför personalomsättningen för 

revisionsbyråerna?  

Personalomsättningen medför olika positiva och negativa effekter beroende på om det är 

en hög eller låg personalomsättning. Revisionsbyråerna strävar efter att ha en låg 

personalomsättning, då den resulterar i önskvärda positiva effekter. Dessa effekter är att 

det blir en säkerhet för kunden, enklare att göra arbetsplaneringen samt att den bidrar till 

gemenskap. Den mest nämnda negativa effekten med en låg personalomsättning var 

stagnation, vilket påverkar utvecklingstakten hos både medarbetare och byrån. Inflödet 

av ny personal motarbetar stagnation och bidrar med nyskapande. Att ha en personal-

omsättning för revisionsbyråerna kan därmed anses vara viktigt, men att denna inte får 

bli för hög. 
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6.2 Studiens implikationer 

 

 
 

Modell 3: Reviderad teoretisk modell 

 

Efter att ha analyserat den insamlade empirin blev det tydligt att de oberoende variablerna 

kunde delas upp i två variabler istället för fyra. I den reviderade teoretiska modellen blir 

det därmed ledningen och externa faktorer som har en inverkan på personalomsättningen. 

Kategorin externa faktorer innefattar klienters efterfrågan, marknaden, storleken på 

revisionsbyrån samt karriärstegen. Ledningen kan implementera metoder för att påverka 

personalomsättningen i form av mentorskap, avgångsintervjuer, uppföljningssamtal samt 

policys. Dessa metoder kan påverka medarbetarnas beslut att lämna organisationen. 

Tidigare forskning av Friberg och Gertsson (2014) undersökte anledningarna till 

karriärbyten bland revisorsassistenter. Deras undersökning visade att bland annat externa 

möjligheter till karriärutveckling är en av orsakerna till karriärbyte. Detta stämmer 

överens med vår undersökning där revisionsbyråerna har sett att revisorsassistenter väljer 

att lämna revisionsbyrån innan auktorisation på grund av externa erbjudanden. Detta tyder 

på att revisionsbyråerna är medvetna om vissa externa faktorer som bidrar till en ökad 

personalomsättning. Externa faktorer är däremot ingenting som ledningen kan påverka. 

Ledningen behöver istället anpassa sitt tillvägagångssätt utifrån de externa faktorerna. 

Det kan därmed sägas att externa faktorer har en inverkan på ledningen. 

Personalomsättningen i branschen kategoriseras fortfarande som hög, och det blir därmed 

viktigt för ledningen att tillämpa metoder som styr personalomsättningen åt rätt håll. 

Personalomsättningen i sin tur medför positiva och negativa effekter för 

revisionsbyråerna. Där effekterna varierar beroende på om det är en hög eller låg 

personalomsättning.   

   

6.3 Studiens bidrag  

Studien visar på att personalomsättningen fortfarande anses vara ett problem för 

revisionsbranschen. Det är lockande för medarbetare att lämna branschen, där bättre lön 

och en lugnare arbetssituation kan vara svårt att tacka nej till. Studiens praktiska bidrag 

blir följaktligen att revisionsbyråerna måste identifiera tillvägagångssätt för att behålla 

sina medarbetare. Att ledningen hos revisionsbyråerna likaså måste ta hänsyn till de 

externa faktorerna som påverkar personalomsättningen för att kunna urskilja vad de kan 

påverka.   

   

Studien har identifierat vilka effekter revisionsbyråerna upplever av personal-

omsättningen. Det har tidigare inte gjorts någon sådan studie på revisionsbranschen. 

Examensarbetet indikerar att en viss grad av personalomsättning är nödvändigt för att 

undvika de negativa effekterna med en alldeles för låg personalomsättning. I detta fall 
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främst stagnation. Studien visar även på hur revisionsbyråerna påverkas av den höga 

personalomsättningen i branschen. Till skillnad från tidigare forskning har denna studie 

fokuserat på revisionsbyråernas perspektiv. Hur revisionsbyråerna som organisation 

hanterar och påverkas av personalomsättningen. Där tidigare forskning istället fokuserat 

på individen, och anledningarna till varför revisorer väljer att lämna revisionsbranschen. 

Studiens teoretiska bidrag blir därmed denna information om hur revisionsbyråerna ser 

på personalomsättningen, samt vilka effekter som uppkommer av den.   

   

6.4 Förslag till framtida forskning   

Vår undersökning visar att personalomsättningen inom Norrland inte är ett problem. 

Däremot stämmer deras åsikter om personalomsättningen i revisionsbranschen som 

helhet överens med tidigare forskning. Det vill säga att den för tillfället är för hög. Det 

hade således varit intressant att undersöka om revisionsbyråers åsikter kring personal-

omsättningen skiljer sig åt beroende på deras geografiska placering. Hur skiljer sig 

uppfattningen av personalomsättningen inom revisionsbranschen runt om i Sverige? Av 

alla intervjupersoner som deltog nämnde ingen att de hade en viss policy angående 

personalomsättningen samtidigt som de ansåg att mentorskap och stöd är viktigt. Det kan 

följaktligen vara intressant att undersöka de tillvägagångssätt som revisionsbyråerna 

använder för att minska sin personalomsättning. 
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BILAGA 1 Intervjuguide 

Frågorna är avskilda mellan a-, b-och c-frågor.  

 

A-frågor: 

1: Skulle du kategorisera er byrås personalomsättning som låg, normal eller hög? 

2: Vad anser du är en för låg personalomsättning? 

2a: Tvärtom, vad är för hög personalomsättning? 

3: Finns det något önskvärt mål vad gäller personalomsättningen?  

3a: Hur arbetar ni för att uppnå det? 

4:Vad säger er policy om personalomsättningen?  

4a: Hur förmedlar ni den? 

5:Ser ni någon tendens av högre personalomsättning på vissa nivåer inom 

revisionsavdelningen, det vill säga revisorsassistenter/revisorer, managers osv?  

6: Har det hänt att någon av era tidigare anställda istället blivit klienter? 

 

B-frågor: 

1: Vi har sett en tendens på ökad personalomsättning inom revisionsbranschen de 

senaste åren, har det påverkat er på något sätt? 

2: Upplever du några positiva effekter mer er nuvarande personalomsättning 

2b:Vilka  positiva effekterna ser du vid en låg personalomsättning? 

2b:Vilka positiva effekter ser du vid en hög personalomsättning? 

3: Upplever du några negativa effekter med er nuvarande personalomsättning? 

3b: Vilka negativa effekter ser du med en låg personalomsättning? 

3b: Vilka negativa effekter ser du med en hög personalomsättning? 

 

C-frågor: 

1: Har du arbetat på någon annan revisionsbyrå tidigare? 

2: Fick du något stöd under dina första år på din nuvarande revisionsbyrå?  

2c: Om ja, i vilken form? Exv. mentorskap, fokus på karriärutveckling eller 

liknande. 

3: Har du någon gång blivit erbjuden jobb av en klient? 

 

 

  



 

 

BILAGA 2 Enkätundersökning 

Personalomsättningen inom revisionsbranschen 

Syftet med enkäten är att vi ska få en övergripande bild över hur personalomsättningen ser ut på 

kontorsnivå för revisionsbyråerna runt om i Sverige. Där vi även vill undersöka hur personalomsättningen 

ser ut i de olika nivåerna på revisionsbyrån. Svaren kommer vara anonyma och allt kommer hanteras 

konfidentiellt. 

Vid funderingar kring enkäten eller studien i allmänhet, vänligen kontakta Emma Fransson eller Felicia 

Vikström: 

emafar-4@student.ltu.se  

felvik-5@student.ltu.se 

 

* Required 

 

I vilket län i Sverige befinner sig ert kontor? * 

(Här var en rullista över alla län i Sverige ) 

Fråga 1: Hur många revisorer* var anställda på kontoret i slutet av 

2018? * 
* innefattar revisorsassistenter, revisor, godkänd/auktoriserad revisor m.m. 

 

Fråga 2: Hur många revisorer* slutade på kontoret under 2018? * 
* innefattar revisorsassistenter, revisor, godkänd/auktoriserad revisor m.m. 

 

Fråga 3: Hur många revisorer* började på kontoret under 2018? * 
* innefattar revisorsassistenter, revisor, godkänd/auktoriserad revisor m.m. 

 

Fråga 4: Vilken anställningsform hade medarbetarna som lämnat 

kontoret under 2018? 
Det går att välja fler än ett alternativ 

❑Revisorsassistent 

❑Auktoriserad/ Godkänd Revisor 

❑Manager 

❑Delägare 

❑Other:….  
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Fråga 5: Vilken anställningsform har medarbetarna som har börjat 

under 2018? 
Det går att välja fler än ett alternativ 

❑Revisorsassistent 

❑Auktoriserad/ Godkänd revisor 

❑Manager 

❑Delägare 

❑Other:…. 

 

Följande fråga är en följdfråga till fråga 4, som behandlar de som 

lämnat kontoret under 2018 
I denna sektion vill vi att ni svara på hur många, i antal, som har lämnat er revisionsbyrå under 2018. 

Detta för att sedan kunna räkna ut, analysera samt jämföra personalomsättningen på de olika 

anställningsformerna, samt göra jämförelser utifrån revisionsbyråns geografiska placering.  

Nästa sektion kommer att behandla de ni har anställt under året 2018.  

 

Fråga 6: Specificera hur många som har lämnat kontoret år 2018, samt 

vilken anställningsform medarbetarna hade. 
Vänligen välj ett alternativ per anställningsform 

 
 

 

 

 



 

 

Följande fråga är en följdfråga till fråga 5, som behandlar de som har 

börjat på kontoret under 2018 

 

Fråga 7: Specificera hur många som har börjat på kontoret år 2018, 

samt vilken anställningsform medarbetarna har. 
Vänligen välj ett alternativ per anställningsform 

 
 

Personalomsättningens effekter 

En hög personalomsättning i revisionsbranschen är vanligt och nämns ofta som något negativt. 

Däremot benämns sällan de positiva effekterna som kan komma från en hög personalomsättning. 

Därför ställer vi följande frågor. Frågorna är inte obligatoriska men vi hade varit väldigt tacksamma 

om ni har tid över till att svara på dessa också! 

Har ni några funderingar kring enkäten vänligen kontakta Emma Fransson eller Felicia Vikström: 

Emafar-4@student.ltu.se eller 

Felvik-5@student.ltu.se  

Ser ni några positiva effekter med en hög personalomsättning? 

❑Ja 

❑Nej 

❑Ingen åsikt 

 

Om ja, vill ni utveckla vilka positiva effekter samt på vilket sätt? 
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BILAGA 3 Diagram över geografisk placering samt 

åsikter om hög personalomsättning. 
 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

BILAGA 4 Fullständig tabell över revisionsbyråers 

personalomsättning 

 

 


