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Sammanfattning  
 
Examensarbete, Civilekonomprogrammet  
Författare: Linnéa Park Johansson och Almedina Okanovic  
Handledare: Timurs Umans, biträdande professor i företagsekonomi  
Examinator: Anna Stafsudd, docent i företagsekonomi 
Titel: Mysteriet bakom den höga personalomsättningen inom revisionsbranschen - en studie 
om hur revisionsbyråernas rekrytering- och urvalsprocess samt HR-utveckling påverkar 
revisorernas benägenhet att stanna kvar och arbeta på byrån. 
 
Bakgrund och problem: Revisionsbranschen är en av de branscher som präglas av hög 
personalomsättning. Idag finns en mängd olika verktyg att ta hjälp av vid rekrytering av ny 
personal samt en mängd olika HR-metoder att implementera för att behålla personalen. 
Problemet ligger dock i att det endast finns ett begränsat antal studier inom revisionsbranschen 
som undersökt vad som kan göras för att minska personalomsättningen redan under 
rekrytering-och urvalsprocessen och senare under anställningen.  
 
Problemformulering: Hur påverkar revisorernas upplevelse av revisionsbyråernas 
rekrytering- och urvalsprocess samt HR-utveckling deras benägenhet att stanna och fortsätta 
arbeta på revisionsbyrån?   
 
Syfte: Syftet med denna studie är att förklara hur revisorers upplevelse av revisionsbyråernas 
rekrytering-och urvalsprocess samt HR-utveckling påverkar revisorernas benägenhet att stanna 
och fortsätta arbeta på revisionsbyrån.   
 
Metod: Studien är baserad på en deduktiv forskningsansats med en kvantitativ 
undersökningsmetod där en förstudie genomfördes genom intervjuer med tre auktoriserade 
revisorer. Därefter genomfördes en enkätundersökning som skickades ut till 3150 godkända 
och auktoriserade revisorer i Sverige och besvarades av 124 respondenter.   
 
Resultat och slutsats: resultaten visade inga signifikanta samband, varför tre post-hoc analyser 
genomfördes för att identifiera minst en modell som ger ett signifikant samband som 
förhoppningsvis ska vara till hjälp för framtida forskning. Den höga personalomsättningen 
inom revisionsbranschen är således fortfarande ett mysterium.  
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Abstract  
Master Thesis in Business Administration and Economics 
Authors: Linnéa Park Johansson and Almedina Okanovic 
Supervisor: Timurs Umans, Associate Professor in Business Administration  
Examiner: Anna Stafsudd, Associate Professor in Business Administration 
Title: The mystery behind the high turnover of staff in the audit industry - a study of how the 
audit firms’s recruitment and selection process plus HR-development affects the auditors' 
liability to stay and continue to work for the audit firm.  
 
Background and problem: the audit industry is one of those industries that are characterized 
by a high turnover of staff. Today there are a variety of tools that organizations can use while 
recruiting new staff and a variety of HR-development practices to implement in order to retain 
staff. The problem, however, is that there are a limited number of studies that had remained 
within the accounting profession and researched on what can be done to reduce the turnover of 
staff during the recruitment and selection process, and later during the employment.  
 
Problem description: How does the auditors’ experience of the audit firms’ recruitment-and 
selection process plus HR-development affect their liability to stay and continue to work for the 
audit firm?   
 
Purpose: the purpose of this study is to explain how the auditors’ experience of the audit firms’ 
recruitment-and selection process plus HR-development affect the auditors’ liability to stay and 
continue to work for the audit firm.  
 
Method: the study is based on a deductive research approach with a quantitative research 
method where a pilot study was conducted by interviewing three authorized public accountants’. 
This was followed by a survey distributed to 3150 approved and authorized public accountants’ 
in Sweden and answered by 124 respondents.  
 
Results and conclusions: the results showed no significant correlations and therefore we 
decided to conduct three post-hoc analyses in order to identify at least one model that provides 
a significant relationship, which hopefully will be helpful for future research. The high turnover 
of staff in the auditing industry is therefore still a mystery.  
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1. Inledning  
 

Inledningsvis börjar kapitlet med en bakgrundsbeskrivning till studien som huvudsakligen 

fokuserar på att förklara problemet med att revisorer väljer att sluta på revisionsbyråerna och 

de negativa konsekvenser som följer av det. Detta följs av en problemdiskussion med stöd från 

tidigare forskning som gjorts kring den höga personalomsättningen inom revisionsbranschen 

och revisorers benägenhet att stanna på revisionsbyrån. Problemdiskussionen mynnar 

slutligen ut i en konkret problemformulering. Avslutningsvis presenteras studiens syfte och 

arbetets disposition.   

 

1.1 Bakgrund  
Den svenska arbetsmarknaden möts, till följd av att det blir allt svårare att hitta arbetssökande 

med rätt kvalifikationer (Andersson, 2012-04-12), av hög arbetslöshet trots att det finns lediga 

tjänster (va, 2015-05-25). Personalen är företagets viktigaste tillgång vilka verksamheten inte 

skulle fungera utan. Av den anledningen blir rekrytering av rätt personal i många fall avgörande 

för företagens framtid (vpp, U.å). Till följd av de höga kostnaderna för felrekryteringar (TT, 

2014-11-01) har företagen insett att det är bättre att satsa mer resurser på att rekrytera rätt från 

början (Mattias Lundberg, se Ottoson, 2008-09-23). Eftersom rekryteringsprocessen är 

kostsam blir det också viktigt för organisationer att kunna behålla den personal de rekryterat 

(Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidsson, 2011).  

 

En bransch som länge präglats av en hög personalomsättning är revisionsbranschen (Chi, 

Hughen, Lin & Lisic, 2013), vilken består av professionella organisationer (Broberg, Umans, 

Skog & Theodorsson, 2014). Professioner är yrkesgrupper vilka har hög utbildning och hög 

status i samhället samt tillhandahåller viktig utveckling på områden som bland annat teknik, 

hälsa och ekonomi (Brante, 2009).  I de professionella organisationerna har aktörerna makten 

att forma organisationen, samtidigt som organisationen formar aktörerna, vilket i sin tur ger en 

tillhörighetskänsla (Broberg et al., 2014). Revisorer har med andra ord en betydande roll i 

samhället (Öhman, 2004) och ingår i en profession som det historiskt sett varit svårt att komma 

in i (Jacobs, 2003). Hiltebeitel och Leaubys studie från 2001 (se Chi et. al, 2013) visade att mer 

än hälften av de nyutexaminerade ekonomerna som började sin karriär inom revision hade 

lämnat branschen inom tre år. Även enligt Axelsson (2015) har unga revisorer ökat sin rörlighet 
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drastiskt under det senaste decenniet där endast 51 % av Civilekonomernas medlemmar under 

30 år var kvar på samma arbetsplats som föregående år, vilket är en klar minskning jämfört 

med år 2009 då samma siffra var 71 % (Axelsson, 2015).  

 

Flera tidigare studier har visat på orsaker till den höga personalomsättningen inom 

revisionsbranschen.  Bland annat har det hävdats att det beror på den höga arbetsbelastningen 

samt att arbetet varit svårt att kombinera med privatlivet. (Axelsson, 2015; Gertsson & Friberg, 

2014; Herda & Lavelle, 2012; Phillips & Crain, 1996). En viss personalomsättning är dock 

förväntad och även önskvärd, men en för hög leder till högre kostnader och 

effektivitetsförluster (Law, 2005; Hiltebeitel & Leauby, 2001 samt Herda & Lavelle, 2012). 

Kostnaderna för att anställa en ersättare till den tidigare anställde uppgår enligt en internationell 

revisionsbyrå till 150 % av den anställdes årslön (Hiltebeitel & Leauby, 2001).   

  

Utifrån ovanstående tolkar vi det som viktigt att rätt personer rekryteras till organisationen 

eftersom det i annat fall kan få stora konsekvenser. I dag finns en mängd olika verktyg som 

organisationer kan använda sig av och kombinera i samband med rekrytering av ny personal, 

bland annat inskick av CV och personligt brev, tester samt referensintagning (Tixier, 1996), 

för att försäkra sig om att rätt person hamnar på rätt position för att de inte ska utbilda en person 

till att arbeta på en position som denne sedan inte passar in på (Bloom, 1944). På grund av de 

konsekvenser som hög personalomsättning kan leda till, bland annat höga kostnader och 

effektivitetsförluster (Law, 2005; Hiltebeitel & Leauby, 2001; Herda & Lavelle, 2012), blir det 

även viktigt för revisionsbyråerna att kunna behålla den kvalificerade personal de redan har 

inom företaget (Hall & Smith, 2009). För att företagen ska kunna behålla sin personal, men 

även för att företagen ska överleva på marknaden, kan det bli viktigt för dem att använda sig 

av olika Human Resources (HR) aktiviteter (Cascio, 2014). Dessa kan till exempel vara att de 

anställda får en mentor som ska leda dem framåt under karriären (Hall & Smith, 2009) eller att 

organisationen ger de anställda möjlighet till karriärutveckling. Detta då tidigare forskning 

visat att anställda som känner stöd i sin utvecklingsprocess och har tillgång till olika 

utvecklingsmöjligheter samt uppmuntras till att uppfylla sina mål med karriären, är mindre 

benägna att vilja sluta i organisationen Cohen (1988; se Shuck, Twyford, Reio & Shuck, 2014). 
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1.2 Problemdiskussion  
Enligt Holzer (1987) består de flesta företags rekryteringsprocess av två steg. Det första steget 

innefattar rekrytering av sökande och det andra steget innebär att göra ett urval av dessa 

sökande som ska gå vidare i processen.  

   
Med hjälp av en optimal rekryteringsprocess som identifierar rätt kandidater kan företag 

minska sin personalomsättning. På samma sätt kan även en väldesignad urvalsprocess öka 

chanserna att identifiera den kandidat med störst benägenhet att stanna i organisationen. 

(Morgeson, 2013). I syfte att förstå hur en sökande passar in i en organisation genomförde 

Chatman (1989) en studie på 171 nyanställda revisorer på åtta av USAs största revisionsbyråer. 

Studien visade att revisionsbyråer genom urvalsmetoder och socialisering kan bedöma vilken 

kandidat som bäst kommer att passa in till tjänsten. Det finns således olika typer av 

urvalsverktyg som går att använda i samband med rekryteringen vilka även går att använda i 

syfte att hitta sökande med störst benägenhet att stanna (Bloom, 1944; Lindmark & Önnevik, 

2011).  

 

För att kunna minska personalomsättningen och samtidigt attrahera den befintliga personalen 

att stanna kvar och utvecklas på revisionsbyrån behöver byråerna identifiera orsakerna till att 

revisorer väljer att sluta på revisionsbyråerna (Hiltebeitel & Leauby 2001). Tidigare forskning 

har visat att revisorer väljer att sluta på byråer bland annat på grund av den höga 

arbetsbelastningen gör det svårt att kombinera arbetet med ett acceptabelt privatliv (Gertsson 

& Friberg, 2014;Brännström, se Axelsson, 2015). Herda och Lavelle (2012) påstår att revisorer 

väljer att sluta på grund av utbrändhet, vilket kan uppkomma till följd av den höga 

arbetsbelastning som många revisorer behöver utstå. Det påstås dock att utbrändheten kan 

minskas genom organisatorisk rättvisa och organisatoriskt engagemang (Herda & Lavelle, 

2012). Även Folger och Cropanzano, (1998, se Parker & Kohlmeyer, 2005) poängterar 

betydelsen av rättvisa på arbetsplatsen och menar att anställda kommer lämna arbetsplatsen om 

de känner sig orättvist behandlade. Dean et. al (1988, se Phillips & Crain, 1996) menar istället 

att det finns ett samband mellan otillfredsställda förväntningar och organisatoriskt 

engagemang, vilket innebär att orealistiska förväntningar många gånger leder till mindre 

engagemang i arbetet. En annan förklaring till att revisorer väljer att sluta på byrån kan därmed 

bero på att det föreligger ett förväntningsgap mellan vad de arbetssökande förväntar sig och 
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vad anställningen i sin tur ger, vilket kan leda till att många blir besvikna och därmed väljer att 

avsluta sin tjänst på byrån (Phillips & Crain, 1996; Steadman, 2008; Larkin, 2011). Det blir 

därför viktigt att matcha den sökandes förväntningar med verkligheten (Tim Jonasson, se 

Axelsson, 2015). Genom att ge de sökande realistisk information om organisationen innan 

anställningen fastställs kan det således bidra till att den nyanställde stannar på revisionsbyrån 

och gör framsteg i karriären (Dean, 1983, se Phillips & Crain, 1996). Tidigare studier har även 

visat att arbetstillfredsställelse (job satisfaction) är associerat med högre avsikter att stanna i 

organisationen (Bullen & Flamholtz, 1985, se Chi et. al., 2013). Personalomsättning inom 

revisionsbyråer har också visat sig vara sammankopplat med att göra karriär, då revisorer som 

inte kan bli partner på byrån de arbetar för har en större benägenhet att söka sig vidare 

(Meuwissen, 1998).  Detta kan bero på att förverkligandet av partnerskap används som ett mått 

på framgång inom revisionsbranschen (Alford et. al. 1990, se Meuwissen, 1998). 

   

Revisionsbyråernas rekryteringsprocess samt metoder för att hålla kvar sina anställda är med 

andra ord avgörande för byråns framtid (Steadman, 2008). Det är med andra ord viktigt att 

anställa rätt person från början som har en benägenhet att stanna. Problemet ligger dock i att 

det finns begränsad forskning kring hur arbetsgivare kan minska personalomsättningen, och 

veta att de anställer en person med benägenhet att stanna på byrån, redan under urvalsprocessen 

(Barrick & Zimmerman, 2005). Enligt Owens och Schoenfeldt (1979) och Wernimont och 

Campbell (1968, se Barrick & Zimmerman, 2005) kommer en sökandes tidigare beteende även 

speglas i det framtida beteendet, vilket kan innebära att om en sökande har för vana att byta 

arbetsplats kommer personen sannolikt göra det även i framtiden.  

   

För att få nyanställda inom professionen att stanna i organisationen kan HR-avdelningen 

komma att bli en viktig part vid utformningen av rekrytering- och urvalsprocesser samt 

metoder för att behålla de anställda (Morgeson, 2013). Mentorskap är en del inom HR-arbetet, 

vilket tidigare studier har påstått kunnat få de anställda att stanna på sin arbetsplats och skulle 

därmed kunna minska de höga kostnaderna för personalomsättning (Hall & Smith, 2009; 

AICPA, 2007; Gregg, 1999, se Hall & Smith 2009). Flera studier inom revisionsområdet, vilka 

undersökt sambandet mellan mentorskap och personalomsättning, har dock visat varierande 

resultat på grund av svårigheterna med att operationalisera mentorskapet. En mentors närvaro 

eller frånvaro har inte någon effekt på de anställdas avsikt att stanna i organisationen. (Hall & 
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Smith, 2009) Istället kan det snarare komma att handla om att studera mentorns stöd. Anna 

Pontén (se Axelsson, 2015) menar däremot att det som är betydande för att motivera en anställd 

att stanna är att hålla de löften som ges vid anställningstillfället om exempelvis bra 

utvecklingsplaner och entusiastiska chefer som är involverade och intresserade i varje anställds 

individuella utvecklingsplan. Möjligheten till karriärutveckling har således också visat sig vara 

en annan HR-metod som anställda motiveras av. Det är därför viktigt att organisationen hela 

tiden låter sin personal utvecklas för att de aldrig ska stanna i sin karriärutveckling då 

karriärutveckling har visat sig ha en stor betydelse för hur både organisationen kan möta sina 

mål, och även hur de anställda kan möta sina egna mål. (Greenberg och Baron, 2008, se Sutarjo, 

2011). 

 

Sammanfattningsvis går det utifrån ovanstående konstatera att rekrytering- och 

urvalsprocessen kan minska personalomsättningen och således finna de personer som har störst 

benägenhet att stanna på revisionsbyrån. Det går även konstatera att HR-utveckling kan 

påverka personalens avsikt att stanna positivt, bland annat med hjälp av mentorskap och 

karriärutveckling. Av dessa anledningar finner vi det därför intressant att bidra till forskningen 

genom att undersöka revisionsbyråernas rekrytering- och urvalsprocess och HR-utveckling 

som två oberoende variabler av revisorers benägenhet att stanna på revisionsbyrån. Detta för 

att hjälpa revisionsbyråer att minska sin personalomsättning genom att dels identifiera rätt 

kandidat redan i rekryterings-och urvalsprocessen med störst benägenhet att stanna på 

arbetsplatsen och sedan implementera de HR-metoder som gör att revisorn stannar på 

arbetsplatsen.  

 
 
1.3 Problemformulering  
Utifrån ovanstående problemdiskussion baseras resterande del av studien på följande 

problemformulering:  

  

Hur påverkar revisorernas upplevelse av revisionsbyråernas rekrytering- och urvalsprocess 

samt HR-utveckling deras benägenhet att stanna och fortsätta arbeta på revisionsbyrån? 
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1.4 Syfte  
Syftet med denna studie är att förklara hur revisorers upplevelse av revisionsbyråernas 

rekrytering-och urvalsprocess samt HR-utveckling påverkar revisorernas benägenhet att stanna 

och fortsätta arbeta på revisionsbyrån. 

 
1.5 Disposition  
Kapitel 1, Inledning  

Inledningskapitlet börjar med en bakgrundsbeskrivning av problemet med att revisorer väljer 

att sluta på revisionsbyråerna, vilket leder fram till en problemdiskussion  som baseras på 

tidigare forskning kring den höga personalomsättningen inom revisionsbranschen samt 

revisorers benägenhet att stanna på revisionsbyrån. Detta följs av en konkret 

problemformulering och kapitlet avslutas med att syftet presenteras.   

  

Kapitel 2, Metod  

I studiens andra kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna och det arbetssätt som 

genomsyrar studien. Därefter förklaras studiens forskningsansats, vilken är deduktiv eftersom 

hypoteser är härledda utifrån befintlig litteratur och teori.  I samband med detta diskuteras även 

vårt val av forskningsansats, vilket följs av en beskrivning av de teorier och den litteratur som 

valts för att studera vårt problem. Avslutningsvis presenteras kritik till de källor som använts i 

studien.  

  

Kapitel 3, Teoretisk referensram  

Det tredje kapitel presenterar den teoretiska referensram som studien baseras på och en 

motivering ges till varför dessa är relevanta i vår studie. Detta följs av en modellutveckling där 

modellens samband presenteras och avslutas med en sammanställning av våra hypoteser.   

  

Kapitel 4, Empirisk metod  

Studiens fjärde kapitel inleds med att beskriva litteratursökningen som ligger till grund för den 

teoretiska referensramen. Därefter presenteras studiens undersökningsmetod vilken är en 

kvantitativ eftersom enkätundersökning genomförts. Sedan presenteras vår förstudie och dess 

resultat som genomförts med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Avslutningsvis beskrivs 
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studiens tillvägagångssätt följt av en urvalspresentation och beskrivning av hur studiens 

variabler operationaliserats.   

 

Kapitel 5, Empiriskt resultat & analys 

I studiens femte kapitel presenteras studiens resultat genom en bortfallsanalys, beskrivande 

statistik, Cronbach’s alpha test, korrelationsanalys och en multipel regressionsanalys. Då 

studiens regressionsmodeller inte gav några signifikanta resultat utfördes tre post-hoc analyser 

för att påvisa minst en signifikant modell för studien.  

 

Kapitel 6, Diskussion & slutsats 

I studiens sista kapitel förs en diskussion om våra resultat i förhållande till tidigare studier. Då 

inga signifikanta samband funnits förs en diskussion kring varför inga signifikanta samband 

funnits. Detta följs av en presentation av de genomförda post-hoc analyserna vilka gav två av 

tre signifikanta resultat när anställningstid på nuvarande byrå valdes som en beroende variabel. 

Avsnittet avslutas med att presentera bidrag, förslag till framtida forskning samt en avslutande 

reflektion.  
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2. Metod 
 

I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna och det arbetssätt som genomsyrar 

vår studie. Kapitlet inleds med en beskrivning av den teoretiska utgångspunkten. Därefter 

presenteras studiens forskningsansats, vilken är deduktiv eftersom våra hypoteser har härletts 

utifrån befintlig teori och litteratur om rekrytering- och urvalsprocessen samt HR-utveckling. 

Därefter ges en redogörelse om hur information samlats in samt en kortare beskrivning av de 

teorier och den litteratur som valts att användas för att härleda hypoteserna som kommer 

presenteras i nästkommande kapitel, teoretisk referensram. Avslutningsvis presenteras ett 

kritiskt förhållningssätt till de källor som använts i studien.  

 
2.1 Teoretisk utgångspunkt  
Vi vill bidra till den empiriska forskningen genom att identifiera hur revisionsbyråernas 

rekrytering- och urvalsprocess samt HR-utveckling påverkar revisorers benägenhet att stanna 

på byrån. Detta ska vi göra genom att undersöka hur rekrytering- och urvalsprocessen i 

revisionsbyråer går till, hur byråernas HR-utveckling ser ut samt vad som motiverar revisorer 

att stanna på sin arbetsplats. Därför väljer vi att basera studien på teorier inom rekrytering och 

HR.  Genom att ha kombinerat dessa teorier tillsammans med teorier kring professioner har vi 

kunnat applicera dessa på revisionsbyråer. Ur denna teoretiska kombination har därefter våra 

hypoteser utformats, vilka vi sedan testat på ett urval av godkända och auktoriserade revisorer 

i Sverige. Studien avgränsar sig mot att endast beröra externa revisorer på revisionsbyråer och 

utelämnar således interna revisorer som exempelvis kan vara anställda på enskilda företag.   

 

2.2 Forskningsansats  
Syftet med studien är att förklara hur revisorers upplevelse av revisionsbyråernas rekrytering- 

och urvalsprocess samt HR-utveckling har en påverkan på revisorernas benägenhet att stanna 

och fortsätta arbeta på byrån. För att uppnå syftet med studien behöver tidigare forskning om 

rekrytering och dess olika typer av urvalsmetoder identifieras. Vi behöver även finna tidigare 

forskning kring HR-utveckling, samt faktorer som bidrar till att revisorer väljer att stanna på 

byrån för att kunna undersöka vårt syfte.   
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Generell forskning inom dessa områden är relativt enkla att hitta. Det är dock svårare att hitta 

tidigare forskning inom dessa områden som specificerar sig på revisionsbyråer. Eftersom få 

studier identifierats kring urvalsmetoder i samband med rekrytering inom just revisionsbyråer 

har tidigare forskning som valts ut om rekrytering i vår studie sedan tillämpats på 

revisionsbyråer. Intervjuerna i vår förstudie har även hjälpt oss att inte förbigå några tänkbara 

aspekter. Vår frågeställning om hur revisorernas upplevelse av revisionsbyråns rekrytering- 

och urvalsprocess samt HR-utveckling påverkar revisorernas benägenhet att stanna och 

fortsätta arbeta på revisionsbyrån blir intressant att undersöka eftersom det finns ytterst lite 

forskning som undersöker hur arbetsgivare kan identifiera en person med benägenhet att stanna 

redan i samband med rekryteringen (Barrick & Zimmerman, 2005). Det finns även relativt få 

studier kring urvalet i samband med rekryteringen. (Mohammed, Alsabbah & Hazril, 2013). 

Den tidigare litteraturen kring personalomsättning kombinerat med befintlig teori kring 

urvalsmetoder i samband med rekryteringar har legat till grund för utformningen av studiens 

hypoteser.   

 

Studien är således baserad på en deduktiv forskningsansats eftersom hypoteser härletts från 

befintlig teori och litteratur inom området som därefter testats empiriskt, för att slutligen 

komma fram till om de valda hypoteserna kan bekräftas eller förkastas (Bryman & Bell, 2005). 

En nackdel med en deduktiv ansats kan vara att endast det som redan finns i vårt antagande 

testas, vilket således utesluter att testa sådant som kan tänkas uppkomma efter hand (Jacobsen, 

2002). Vi har dock valt att bidra till en utveckling i forskningen genom att välja teorier inom 

HR-området som behandlar rekrytering och därefter applicerat dessa på revisionsbyråer för att 

testa vilka faktorer som redan vid urvalsprocessen är betydande för att välja revisorer som har 

en benägenhet att stanna på byrån.   

 

Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att utgå från en induktiv ansats som hade inneburit 

att vår studie skulle baserats på verkliga observationer som därefter mynnat ut i en teori. Från 

denna teori hade vi sedan utvecklat hypoteser, vilka skulle testats för att avslutningsvis 

accepterats eller förkastats. (Bryman & Bell, 2005). Då den induktiva ansatsen hade utgått från 

empirin skulle det inneburit att vi hade fått börja med att undersöka revisionsbyråers 

rekrytering- och urvalsprocess för att inspektera och bedöma hur en sökande är för att sedan 

kunna följa upp och se hur länge den som fick tjänsten stannar på byrån. Detta skulle dock vara 
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svårt att studera då det dels är svårt att få den sökandes uppfattning av processen och dels hade 

det varit svårt att följa personen som fick tjänsten under flera år och på så sätt bygga vår studie 

därifrån, vilket även hade varit en tidskrävande metod. Ett induktivt tillvägagångssätt skulle 

dock, ur en annan synvinkel, kunnat bidra till studien mer än den deduktiva ansatsen eftersom 

ny teori hade kunnat utvecklas då det hade dragits slutsatser utifrån observationerna (Bryman 

& Bell, 2005). Denna nya teori skulle kunnat leda till en utveckling av rekrytering- och 

urvalsprocessen och kunnat utveckla ett sätt som skulle kunna mäta den sökandes benägenhet 

att stanna på byrån. På det sättet hade denna studie kunnat fylla forskningsgapet om att få 

studier undersökt sambandet mellan rekrytering och urval samt personalomsättning (Barrick & 

Zimmerman, 2005; Mohammed, Alsabbah & Hazril, 2013). Ett induktivt tillvägagångssätt 

hade även kunnat appliceras eftersom det inte genomförts mycket forskning kring just 

revisionsbyråerna och deras rekrytering- och urvalsprocess. Då befintlig forskning kring 

rekrytering-och urvalsprocess, HR-utveckling  samt revision redan finns var för sig, och på ett 

enkelt sätt kunde föras samman, blev en deduktiv ansats mer passande. Studien kommer dock 

vara öppen för vissa induktiva inslag för att ge en möjlighet till att komplettera den teoretiska 

referensramen. Detta då vi inte helt vill ignorera möjligheten att finna ytterligare aspekter som 

skulle kunna bidra till en bättre kunskap om revisorers benägenhet att stanna på byrån.  

 

Sammanfattningsvis härleds hypoteserna från befintlig teori och litteratur som slutligen har 

mynnat ut i en modell (modell 3.1), vilken visar vilka faktorer inom en organisations 

rekrytering- och urvalsprocess samt HR-utveckling studien identifierat som kan påverka 

revisorns benägenhet att stanna på byrån.  

 

2.3 Informationsinsamling och teorival    
För att undersöka studiens syfte var det första steget att gå igenom tidigare forskning kring 

rekrytering- och urvalsprocess, HR-metoder, HR-utveckling, samt revisorers benägenhet att 

stanna på byrån. Till vår studie har framförallt vetenskapliga artiklar använts, vilka funnits 

genom One Search, Google och Scholar Business Source Premier. I samband med sökningen 

av artiklar användes sökord som accounting firm,  aptitude tests,  audit, employee recruitment, 

employee retention, employee turnover, Human Resource, Human Resource development, 

public accounting, public accounting firms, recruitment,  recruitment tools, turnover och 

questionnaire.   
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Revisorer och revisionsbyråer ingår i en profession (Broberg et al, 2014; Jacobs, 2003), varför 

studien har sin grund i professionsteori som förklarar vad en profession är.  Studien baseras 

även på teorier från Human Resources som behandlar relationen mellan organisationen och 

människorna i organisationen för att ge en förklaring till varför de anställda beter sig som de 

gör.  

  

Förutom teorier, baseras studien även på tidigare forskning för att identifiera de faktorer som 

ligger till grund för revisorsernas benägenhet att stanna på revisionsbyrån. För att matcha rätt 

person till rätt tjänst används enligt Chatman (1989) olika urvalsmetoder och socialisering. Av 

den anledningen finns det skäl att även basera studien på Personal-Organization-fit teorin som 

beskriver hur en organisation ska göra för att anställa en person som har en benägenhet att 

stanna i organisationen. De tillgängliga urvalsmetoderna, tillsammans med Personal-

Organization fit teorin, kommer vara till hjälp för att förstå vilka befintliga tillvägagångssätt 

det finns för revisionsbyråer att välja ut rätt kandidat till rätt tjänst. Befintlig teori och litteratur 

inom rekrytering- och urvalsmetoder har sedan valts att appliceras på revisionsbyråer.  

  

Enligt Chi et al. (2013) kan de anställdas benägenhet att sluta i organisationen påverkas av 

motivation och arbetstillfredsställelse. Av den anledningen kommer större delen av studien 

baseras på motivationsteorin, vilken förklarar varför människor beter sig som de gör, samt vad 

som motiverar de anställda. Till detta kommer även underkategorier till motivationsteorin, 

exempelvis Herzbergs tvåfaktorteori, implementeras för att förklara vad som ger de anställda 

arbetstillfredsställelse.   

  

Eftersom flera teorier använts och kombinerats i studien för att förklara samma fenomen har vi 

använt oss av ett eklektiskt tillvägagångssätt (Collin, Tagesson, Andersson, Cato, Hansson, 

2009). Genom att kombinera teorier med tidigare litteratur kommer en förklaring kunna ges till 

hur rekrytering- och urvalsprocessen samt HR utvecklingen på byrån kan utformas för att hitta 

den kandidaten som har en benägenhet att stanna på revisionsbyrån.  

  

Med hjälp av ovanstående teorier samt tidigare forskning vill vi bidra med att förklara hur 

revisorers upplevelse av revisionsbyråers rekrytering- och urvalsprocess samt HR-utveckling 
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har en påverkan på revisorers benägenhet att stanna på byrån. Detta för att hjälpa 

revisionsbyråer att finna den kandidat med motivationen och viljan att stanna på byrån. Genom 

att genomföra studier kring revisionsbyråers rekrytering- och urvalsprocess samt deras HR-

utveckling kommer vi uppfylla syftet med studien, det vill säga, att förklara hur revisorers 

upplevelse av revisionsbyråernas rekrytering-och urvalsprocess samt HR-utveckling påverkar 

revisorernas benägenhet att stanna och fortsätta arbeta på revisionsbyrån.   

 

2.4 Källkritik  
Studien baseras huvudsakligen på vetenskapliga, peer-reviewed artiklar. Eftersom de 

vetenskapliga artiklarna är peer-reviewed och har genomgått en kvalitetssäkring före 

publiceringen anses de vara tillförlitliga. De vetenskapliga källorna är mestadels nya, närmare 

bestämt från 2000-talet. Vi har dock använt några äldre, bland annat Phillips och Crain (1996), 

Owens och Schoenfeldt (1979), Chatman (1989), Meuwissen (1998) samt Bloom (1944). 

Dessa kan anses vara trovärdiga och relevanta då de citerats i många senare studier. Några 

artiklar har citerats i andra hand, vilket innebär att vi inte utgått från original källan som hade 

varit det mest tillförlitliga. Vi har dock resonerat att detta är tillförlitligt då andrahandskällan 

är en trovärdig källa då den citerats i flera andra studier. Övrig litteratur som använts är bland 

annat tryckta källor, vilka kan antas vara tillförlitliga eftersom de är tryckta av tillförlitliga 

förlag. Utöver dessa källor har även tidningsartiklar använts. I dessa finns det inte några direkta 

vetenskapliga bevis, vilka därför enbart använts för att påvisa att vårt problem verkligen är ett 

problem i dagens samhälle. Dessa artiklar kommer således inte ha  någon koppling till vår 

modell och det kan därför antas att tidningsartiklarna inte kommer påverka studien på ett 

negativt sätt. Slutligen har elektroniska källor i form av nyhetsartiklar, tidskrifter och 

branschspecifika sidor använts. De flesta av dessa har använts för att förklara varför vi använt 

en deduktiv ansats och därmed kvantitativ metod. Eftersom de internetbaserade källorna inte 

använts för att bygga vår modell eller den teoretiska referensramen har de ansetts vara 

tillförlitliga källor då vi samtidigt reflekterat över innehållet och dess trovärdighet. Vi har även 

använt Revisorsnämndens hemsida för att definiera kraven för att bli auktoriserad revisor, samt 

FARs hemsida för att finna de i Sverige godkända och auktoriserade revisorers 

kontaktuppgifter vilka vi anser är tillförlitliga källor. Därutöver har även tidigare uppsatser på 

kandidat och magisternivå använts där den litteratur som uppsatserna baseras på kontrollerats 
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för att försäkra sig om att vi kan ta del av de faktorer som uppsatserna identifierat som kan ha 

en påverkan på revisorers benägenhet att stanna.  

  

Den teoretiska referensramen ska i den mån det är möjligt baseras på vetenskapliga peer-

reviewed artiklar eftersom både problemet och hypoteserna ska vara baserade på en 

vetenskaplig grund. På så sätt blir studien mer tillförlitligt upplagd. För att förklara några 

teorier har dock tryckta källor använts, vilka ansetts trovärdiga då de varit tryckta av 

tillförlitliga förlag.  
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3. Teoretisk referensram  
 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som studien grundar sig på. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av professionsteorin, Personal-Organization fit teorin samt 

motivationsteorin. Varje teori avslutas med en förklaring till varför respektive teori har en 

relevans i vår studie. Vidare följer en modellutveckling som visar de samband som valts att 

studeras. Avslutningsvis presenteras en sammanställning av de hypoteser som härletts utifrån 

tidigare litteratur kring den ovannämnda teorin och tidigare forskning på området.  

 
3.1 Professionsteori  
Professionsteorin härstammar formellt sett från sociologin och är ett brett och komplicerat 

forskningsområde som sträcker sig långt tillbaka i historien (Nolin, 2008). Andrew Abbotts 

”The system of Professions” (1988, se Brante, 2009) är ett av de mest inflytelserika verk som 

skapats inom professionsforskningen under de senaste två decennierna. 

 

Ett återkommande problem inom professionsforskningen har varit att bestämma en enhetlig 

definition av begreppet profession (Brante, 2009). Traditionella studier inom 

professionsforskningen fokuserar därför främst på att beskriva, kategorisera och analysera 

yrkesgrupper i syfte att definiera vad respektive yrkesgrupp har gemensamt och vad som skiljer 

dem från de andra grupperna (Brante, 1988). Enligt Brante (2009) ingår yrken med hög 

utbildning och hög status i samhället, samt yrken som tillhandahåller viktig utveckling på 

områden som bland annat teknik, hälsa och ekonomi, i en profession, vars inkomst och status 

grundar sig i att de använder sig av vetenskaplig kunskap. Med utgångspunkt från Abbotts 

professionsteori skapar Brante (2009) en definition av profession enligt följande:  

 

”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.”(Brante, 2009:28). 

 

Professionella yrkesgrupper, inklusive forskare och akademiker, brukar ofta ses som skaparna 

och förespråkarna av specifika kunskapsorgan (Freidson, 1988). En sådan yrkesgrupp går att 
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finna i revisionsbyråer som är professionella organisationer där dess aktörer arbetar och har 

makten över att forma organisationen, samtidigt som organisationen formar aktörerna, vilket i 

sin tur ger en tillhörighetskänsla (Broberg et al., 2014). De aktörer, eller yrkesgrupper av 

professioner, som främst anställs av revisionsbyråer är revisorer (Agevall & Jonnergård, 2012). 

Det går därmed konstatera att revisorer ingår i en profession (Agevall & Jonnergård, 2013) 

varför det blir relevant att basera studien på professionsteorin för att kunna förklara vad som 

gör att revisorer stannar kvar på byrån.   

 
3.2 Personal-Organization fit teori   
Personal-Organization fit teorin beskriver hur en person och en organisation överensstämmer 

med varandra (Kristof-Brown, Zimmerman och Johnson, 2005, se Sutarjo, 2011; Chatman, 

1989). Personal-Organization fit uppstår när organisationen uppfyller de anställdas behov 

samtidigt som de anställda har förmågan att möta organisationens krav (Kristof, 1996, se 

Sutarjo, 2011). Van Vianen, De Pater och Van Dijk (2007, se Sutarjo, 2011) menar att det är 

den anställdes personlighet och dennes mål och värderingar som ska stämma överens med 

organisationens mål och värderingar. Personal-Organization fit definieras således som 

överensstämmelsen mellan organisationens och individernas värderingar (Chatman, 1989) och 

anses ha ett samband med personalomsättning (Kristof, 1996, se Sutarjo, 2011). 

   

Personal-Organization fit skapas dels vid urvalsprocessen, det vill säga vid bedömningen av 

vem personen är när han eller hon kommer in i organisationen, och dels vid socialiseringen, 

det vill säga hur organisationen påverkar personens värderingar, attityder och beteenden under 

anställningen (Chatman, 1989). För att hitta de rätta personerna behöver organisationen därför 

använda sig av personlighetsanpassade urvalskriterier i samband med rekryteringen 

(Kalleberg, 2000 nämns i Sekiguchi, 2007, s 119; Korn, 1996, citerad i Kakihara & Sørensen, 

2004, s. 181, se Sutarjo, 2011). Personal-Organization fit påverkas därmed av de 

organisatoriska värderingar som föreligger vid den tidpunkt då anställningen uppstår och av de 

förändringar som sker i den anställdes personliga värderingar under anställningstiden. 

(Chatman, 1989).  

   

Sammanfattningsvis beskriver Personal-Organization fit teorin hur organisationer i samband 

med rekryteringen kan se till att anställa rätt person som har en benägenhet att stanna i 
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organisationen. Rekrytering och kvarhållning av personal har en betydande roll för ett företags 

framtid (Steadman, 2008).  För att förklara hur revisorers upplevelse av revisionsbyråernas 

rekrytering-och urvalsprocess kan ha en påverkan på om den anställda revisorn har en 

benägenhet att stanna på byrån finns det därför skäl att basera studien på denna teori.  

 
3.3 Motivationsteori   
Motivationsteorin förklarar varför människor beter sig som de gör på arbetsplatsen, både när 

det gäller deras ansträngningar och deras vägval. En av de mest inflytelserika teorierna inom 

motivationsteorin är behovsteori. (Armstrong, 2006). Behovsteorin utvecklades ursprungsvis 

av Abraham Maslow (1954, se Bolman & Deal, 2012) som utgick från uppfattningen om att 

människors motivation att bete sig på ett sätt i en viss situation drivs av deras behov (Bolman 

& Deal, 2012). Teorin hävdar att motivation i huvudsak handlar om att göra saker som 

tillfredsställer ens behov eftersom ett otillfredsställt behov kan skapa spänning och obalans. 

Motivationsteorin berör således även faktorer som skapar arbetstillfredsställelse och påverkan 

på prestationen.(Armstrong, 2006).  

   

En god arbetstillfredsställelse för de anställda har visat sig vara associerat med lägre avsikt att 

sluta i organisationen (Bullen & Flamholtz, 1985; se Chi et al., 2013). Flera studier har funnit 

ett samband mellan personalomsättning och arbetstillfredsställelse (Udechukwu, 2009). De 

faktorer som skapar arbetstillfredsställelse kan förklaras utifrån Herzbergs tvåfaktorteori, 

vilken hävdar att de anställda drivs av olika motivationsfaktorer och hygienfaktorer 

(Armstrong, 2006). Motivationsfaktorer kan exempelvis vara att de anställda fått erkännande 

och beröm över en bra arbetsprestation medan hygienfaktorer exempelvis kan vara att de fått 

högre lön. (Bolman & Deal, 2012; Armstrong, 2006). Motivationsfaktorerna har med andra 

ord en positiv påverkan på de anställdas motivation medan hygienfaktorer enbart kan motivera 

de anställda negativt då hygienfaktorerna är nödvändiga, men inte avgörande faktorer för 

motivationen (Hofstede, 1980).    

 

Sammanfattningsvis beskriver motivationsteori vad organisationer kan göra för att uppmuntra 

sina anställda till att anstränga sig och använda sina förmågor på ett sätt som kommer leda till 

att organisationen uppnår sina mål och samtidigt tillfredsställa sina egna behov. (Armstrong, 

2006).  Eftersom revisorer ingår i en profession (Agevall & Jonnergård, 2013) samtidigt som 
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revisionsprofessionen länge haft problem med en hög personalomsättning (Chi et al., 2013) 

blir det viktigt för revisionsbyråerna att lägga resurser på att hålla kvar sin kvalificerade 

personal (Hall & Smith, 2009). Det finns således skäl att basera studien på motivationsteorin i 

syfte att förklara vad som motiverar revisorer att stanna på revisionsbyrån.  

  

3.4 Sammanfattning av teorin   
Syftet med vår studie är att förklara hur revisorers upplevelse av rekrytering- och urvalsprocess 

samt HR-utveckling påverkar revisorernas benägenhet att stanna och fortsätta arbeta på 

revisionsbyrån. För att kunna utveckla hypoteser för att besvara syftet behövdes relevanta 

teorier granskas, vilka sammanfattas nedan.   

  

Det har enligt Brante (2009) varit svårt att bestämma en enhetlig definition av profession men 

han menar att yrken, vilka kräver högutbildad personal och som ger hög status i samhället, är 

professionella yrken. Enligt Broberg et. al (2014) ingår revisionsbyråer i en profession. I 

revisionsbyråer anställs i första hand revisorer vilka då kan konstateras ingå i en profession 

(Agevall & Jonnergård, 2013).  

 

Inom revisionsprofessionen har personalomsättningen länge varit hög, vilket är ett kritiskt 

problem (Chi et. al, 2013) som behöver åtgärdas för att få deras kompetenta personal att stanna 

(Hall & Smith, 2009). Med hjälp av Personal-Organization fit teorin, som påstås ha ett samband 

med personalomsättning, kan organisationen se hur en arbetssökande eller anställdas 

värderingar och målsättningar stämmer överens med organisationens (Kristof-Brown et al, 

2005, se Sutarjo, 2011; Chatman, 1989; Van Vianen et al, 2007, se Sutarjo, 2011). För att 

Personal-Organization fit ska uppstå ska de anställdas behov uppfyllas av organisationen, 

samtidigt som organisationens behov ska uppfyllas av de anställda (Kristof, 1996, se Sutarjo, 

2011). I samband med rekryteringen kan Personal-Organization fit med andra ord hjälpa 

organisationer att anställa rätt person som avser att stanna i organisationen.  För att få rätt 

person att stanna i organisationen krävs troligtvis mer än att de delar målsättningar och 

värderingar med organisationen. Motivationsteorin berör de faktorer som skapar 

arbetstillfredsställelse och har då i sin tur påverkan på de anställdas prestationer (Armstrong, 

2006).  
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Eftersom vår studie undersöker revisorer, blir professionsteorin en viktig teori. Vidare vill vi 

undersöka vad som får revisorer att stanna på byrån, varför Personal-Organization fit blir 

viktigt för att rätt kandidat ska väljas ut i samband med rekrytering- och urvalsprocessen. 

Därefter behöver anledningen till att revisorerna väljer att stanna kvar på byråerna definieras, 

varför motivationsteorin blir en viktig teori i vår studie. Sammanfattningsvis valdes dessa 

teorier då vi ansåg att de var relevanta för vår studie. Vidare kommer dessa teorier ligga till 

grund för vår utveckling av hypoteser som härleds i nästkommande avsnitt.  

 

3.5 Rekrytering-och urvalsprocess  
Rekryteringsprocessen består, i de flesta företag, av två steg; rekrytering och urval (Holzer, 

1987). Armstrong (2009, se Granberg, 2011:413) definierar rekrytering- och urvalsprocessen 

enligt följande:  

 

“Rekrytering är processen att hitta och anställa de individer som företaget behöver. Urval är 

den del av rekryteringsprocessen som omfattar att besluta vilken av de sökande eller 

kandidater som ska erbjudas arbete”.  

 

 Flera tidigare studier (bland annat Nilsson et al, 2011; Morgeson, 2013) menar att det är viktigt 

att kunna behålla sina anställda eftersom rekrytering är en kostsam process samt för att 

organisationen inte ska förlora en anställds värdefulla kompetens. Rekrytera rätt, attrahera och 

kunna behålla sina toppkandidater blir även viktigt för att organisationerna ska överleva dagens 

konkurrenskraftiga affärsmiljöer (Wilhelmy, Kleinmann, König, Melchers & Truxillo, 2016). 

Av den anledningen blir HR-avdelningen ofta en viktig part vid utformningen av en 

organisations rekrytering- och urvalsprocesser. En väldesignad rekryterings- och urvalsprocess 

kan nämligen öka chanserna att identifiera den sökande som har störst benägenhet att stanna 

på arbetsplatsen. (Morgeson, 2013). En anställds låga benägenhet att stanna i organisationen 

kan således bland annat bero på en bristande rekryteringspolicy och motivation (Costly et al., 

1987; se Ongori, 2007).  Studier har även visat att personer som tidigare bytt tjänster många 

gånger, har benägenhet att göra det även i framtiden (Owens & Schoenfeldt, 1979; Wernimont 

& Campbell, 1968; se Barrick & Zimmerman, 2005). 
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Det är med andra ord viktigt för organisationen att rekrytera rätt personer som har benägenhet 

att stanna. För att hitta de personer som har benägenhet att stanna på arbetsplatsen finns olika 

metoder till hjälp (Sutarjo, 2011). I samband med rekryteringen hävdar Kalleberg (2000 nämns 

i Sekiguchi, 2007, s 119; Korn, 1996, citerad i Kakihara & Sørensen, 2004, s. 181, se Sutarjo, 

2011) att organisationen behöver använda personlighetsanpassade urvalskriterier för att hitta 

de rätta kandidaterna. Organisationen behöver även i samband med rekryteringen ge den 

sökande information om organisationens värderingar och dess kultur för att de sökande ska 

kunna känna om deras personliga mål och värderingar överensstämmer med organisationen. 

(Sutarjo, 2011). En överensstämmelse mellan den sökandes och organisationens kultur och 

värderingar kan nämligen leda till framgång för de båda (Allen, 1985 s 338, se Sutarjo, 2011). 

Denna passform som hittas påstås enbart vara attraktiv för vissa sökande, och mindre attraktiv 

för andra (Rynes & Cable, 2003).  

 

Rekryteringsprocessen handlar sammanfattningsvis om att hitta sökande och sedan välja ut rätt 

person som ska erbjudas tjänsten. För att anställa rätt person finns många olika urvalsverktyg 

att ta hjälp av i samband med rekryteringsprocessen (Bloom, 1944; Lindmark & Önnevik, 

2011), vilka kan hjälpa organisationen att hitta en person som kommer passa in i företaget 

(Chatman, 1989). Förutom urvalsverktyg är det även viktigt att organisationen i samband med 

rekryteringen är ärliga för att de sökande ska få rimliga förväntningar. De har då större 

benägenhet att stanna kvar på sin tjänst eftersom de i början av anställningen inte upplevde 

något som de inte förväntade sig (Dean, 1983, se Phillips & Crain, 1996). I samband med att 

organisationen och de sökande matchar sina förväntningar är det också viktigt att matcha 

organisationens och individens värderingar för att dessa tillsammans med målsättningarna ska 

stämma överens mellan dem så att båda parter ska vara nöjda och arbeta på bästa sätt (Sutarjo, 

2011). Med andra ord blir bemötandet och kommunikationen med de sökande av stor betydelse 

redan under rekryteringsprocessen.  

 

3.5.1 Bemötande 
Vid rekryteringsprocessen måste rekryterare sträva efter två saker; identifiera rätt kandidat 

samt representera organisationen de arbetar för (Wilhelmy et al., 2016). Tidigare forskning 

har främst uppmärksammat anställningsintervjun (Fellinger, 2010), som karaktäriseras av ett 

socialt utbyte mellan de anställningssökande och organisationen som vill attrahera och välja ut 

de bästa kandidaterna (Wilhelmy et al., 2016). Det sociala utbytet under intervjun har enligt 
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Delery & Kacmar (1998; se Wilhelmy et al., 2016) huvudsakligen forskats inom området för 

Impression Mangament (IM). IM kan definieras som den process genom vilken människor 

styr de intryck som andra får av dem och spelar en viktig roll i individers beteende vid 

samspelet med andra (Leary & Kowalski, 1990).  

 

Enligt tidigare forskning använder sig rekryterare ständigt av IM under anställningsintervjun. 

Detta leder till beteenden som har en betydande roll för att attrahera sökanden och därmed 

säkra organisationens ekonomiska framgång (bland annat Dipboye & Johnson, 2013; 

Rosenfeld, 1997, se Wilhelmy et al., 2016). Utifrån rekryterarens perspektiv kan IM därför 

definieras som rekryterarens försök att skapa ett intryck hos den sökande (Wilhelmy et al., 

2016). Hur en rekryterare bemöter sina utvalda kandidater under hela rekryteringsprocessen, 

och inte bara anställningsintervjun, har enligt tidigare studier visat sig ha en betydande roll för 

den sökandens val av arbetsplats (Boswell, Roehling, LePine & Moynihan, 2003; Rynes, 

Bretz & Gerhart, 1991). I Gluecks studie från 1973 (se Rynes, Bretz & Gerhart, 1991) visade 

över en tredjedel av fallen att rekryteraren var den största orsaken till att en sökande valde ett 

visst företag. Även Boswell et als studie från 2003 visade att 83 % av respondenterna som 

ingick i undersökningen tyckte att bemötandet under rekryteringen har en viktig roll inför 

valet av arbetsplats.   

 

Det finns olika uppfattningar om vad som är bra respektive dåligt bemötande. De sökande 

uppskattar om de får känna sig behövda, vilket bland annat visas genom att rekryteraren tar 

kontakt med den sökande för att exempelvis se om några frågor dykt upp. Genom att få de 

sökande att känna sig behövda samt att både rekryteraren och organisationen visar ett personligt 

intresse för den sökande verkar vara det mest betydelsefulla exemplet av ett positivt bemötande. 

En persons individuella rekryteringsprocess, dennes erfarenheter, vare sig de är positiva eller 

negativa, spelar en viktig roll när de formar sitt val av arbetsplats. (Boswell et al, 2003; Rynes, 

Bretz & Gerhart, 1991).  Forskning har nämligen visat att ju mer en rekryterare blir uppskattad 

av den sökande under intervjun desto mer uppskattar den sökande också tjänsten och 

organisationen (Macan & Dipboye, 1990), vilket i sin tur ökar den sökandes sannolikhet att 

acceptera ett jobberbjudande (Taylor & Bergmann, 1987). Med andra ord har rekryteraren och 

intervjuns egenskaper en stor betydelse för om den sökande kommer att acceptera 

jobberbjudandet eller inte. (Taylor & Bergmann, 1987;Macan & Dipboye, 1990).  
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Problemet med ovanstående studier är dock att de inte genomförts inom ramen för 

revisionsbranschen och att de enbart undersökt sambandet mellan rekryterarens bemötande och 

de sökandens val av arbetsplats. Tidigare studier har också fokuserat mycket på det första 

intrycket som rekryterare får av den sökande och hur dessa intryck påverkar rekryterarens 

senare försök att bedöma och rekrytera den sökande. De få fältstudier som genomförts har 

bland annat visat ett samband mellan rekryterarens första intryck av den sökande före intervjun 

med dess intryck av den sökandes kvalifikationer efter intervjun. (Macan & Dipboye, 1990). 

Dessa studier har med andra ord valt att fokusera på den sökandes försök att göra ett intryck 

hos rekryteraren, men med tanke på att revisionsbranschen möts av en hög personalomsättning 

(bland annat Hiltebeitel & Leauby, 2001; Herda & Lavelle, 2012; Chi et. al, 2013) blir det 

istället viktigt för revisionsbranschen att utföra åtgärder som kommer minska 

personalomsättningen (Axelsson, 2015). Utifrån ovanstående studier finns det därför skäl att 

anta att revisorer som upplever ett positivt bemötande under rekryteringsprocessen inte bara 

kommer ha en benägenhet att acceptera jobberbjudandet (se bland annat Taylor & Bergmann, 

1987; Boswell et al., 2003) utan också en benägenhet att stanna kvar på revisionsbyrån. Baserat 

på ovanstående resonemang har nedanstående hypotes därefter utformats:   

   

Hypotes 1: Ett positivt bemötande under rekrytering- och urvalsprocessen har ett positivt 

samband med revisorernas benägenhet att stanna kvar på revisionsbyrån. 

 
3.5.2 Kommunikation 
För att arbetsgivare ska kunna försäkra sig om att deras rekryteringsprocess lämnar en positiv 

inverkan på de sökande ger Boswell et al. (2003) några praktiska rekommendationer i sin studie 

där en av dem är kontinuerlig kommunikation i samband med rekryteringsprocessen. 

 

Kommunikation i samband med rekryteringsprocessen är viktig för att värderingar, kultur och 

målsättningar ska överensstämma mellan den sökande och organisationen. Detta för att det ska 

uppstå en passform mellan organisationen och den sökande. (Sutarjo, 2011; Allen, 1985 s 338; 

se Sutarjo, 2011). När en passform uppstår känner den sökande tillhörighetskänsla med 

organisationen, vilket vanligtvis innebär att den anställde kommer stanna på arbetsplatsen 

(Robbins & Judge, 2009; se Sutarjo, 2011; Bretz & Judge, 1994; O’Reilly, Chatman, & 

Caldwell, 1991; se Swider, Zimmerman & Barrick, 2015).  
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I revisionsforskningen har en bristande kommunikation mellan arbetsgivaren och den 

arbetssökande visat sig ha en negativ effekt på revisorernas benägenhet att stanna på 

revisionsbyrån. Bland annat har tidigare studier (Steadman, 2008; Larkin, 2011) visat att en av 

förklaringarna till att revisorer väljer att sluta på byrån beror på att det finns ett förväntningsgap 

mellan de sökandes förväntningar och vad arbetet faktiskt ger. Det är därför viktigt att 

organisationen redan vid rekryteringstillfället ger de sökande realistisk information om både 

företaget och tjänsten innan anställningen fastställs så att ett förväntningsgap inte uppstår 

(Dean, 1983, se Phillips & Crain, 1996). Sökande reagerar nämligen positivt på vänliga 

rekryterare som ger mycket information, bland om annat organisationen. När rekryterare 

däremot beter sig på ett oprofessionellt sätt, exempelvis tar lång tid på att meddela resultat efter 

intervjun reagerar sökande istället negativt. (Rynes et al., 1980, se Taylor & Bergmann, 1987). 

Utifrån ovanstående studier kan det därför antas att revisorer som upplever kommunikationen 

under rekrytering-och urvalsprocessen positivt kommer ha en högre benägenhet att stanna kvar 

på byrån. Därmed antas nedanstående hypotes:  

 

Hypotes 2: En positiv upplevelse av kommunikationen under rekrytering- och 

urvalsprocessen har ett positivt samband med revisorernas benägenhet att stanna kvar på 

revisionsbyrån. 

 

3.6 Human Resource Development (HRD)  
HRD är en process där personalen utvecklas i organisationen, bland annat kunskapsmässigt 

med hjälp av utbildningar (Michael, 1995; se Radhakrishna & Raju, 2015). Enligt Rao och 

Pereira (1986; se Radhakrishna & Raju, 2015) är HRD nödvändigt för att ständigt få människor 

att utvecklas, vilket även leder till en tillväxt och utveckling av organisationen. Innovativa 

metoder vid utformningen och genomförandet av HR-utveckling i organisationer har därför i 

många fall visat sig vara de avgörande faktorerna som får organisationen att kunna hålla kvar 

sina anställda. (Cascio, 2014).  

  

Kvarhållning av anställda (employee retention) har definierats på olika sätt av olika forskare. 

Några definierar det som en organisations frivilliga process att utnyttja miljön genom att 

uppmuntra och motivera de anställda att stanna kvar i företaget. (ALDamoe et al, 2012; se  
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Al-Emadi, Schwabenland & Wei, 2015; James & Mathew, 2012; se Al-Emadi,  

Schwabenland & Wei, 2015). Andra definierar det som ett initiativ från ledningen för att 

behålla de anställda i organisationen genom att belöna dem för att de ska utföra sitt arbete på 

ett effektivt sätt, vilket skapar bättre arbetsrelationer mellan medarbetare och chefer, samt att 

det upprätthåller en säker och hälsosam arbetsmiljö (Cascio, 2003, Citeras i Mahal, 2013, s 38; 

se Al-Emadi, Schwabenland & Wei, 2015).  

 

Sammanfattningsvis är HRD ett ramverk som hjälper de anställda att utveckla både deras 

personliga och organisatoriska färdigheter, kunskap samt förmågor (Radhakrishna & Raju, 

2015). Strategier för att behålla de anställda är viktigt då rekrytering av en ny medarbetare 

överstiger 100 % av den årliga lönen för tjänsten, eftersom det förutom rekrytering och urval 

även tillkommer kostnader för bland annat utbildningar och upplärning. Förutom detta 

försvinner även, i samband med att en anställd slutar, erfarna medarbetare med kunskap om 

organisationen som skulle kunna vara bra mentorer för andra anställda. (Allen, Bryant & 

Vardaman, 2010). På grund av de höga kostnaderna i samband med att kompetenta medarbetare 

väljer att sluta har det blivit ett större behov för organisationer att genomföra åtgärder som får 

de anställda att stanna (Kim, 2012). HRD innefattar således många olika möjligheter för de 

anställda, såsom bland annat mentorskap och karriärutveckling (Radhakrishna & Raju, 2015).  

              

3.6.1 Mentorskap  
Mentorskap har föreslagits som ett sätt för revisionsbyråer att behålla sina medarbetare och 

därmed minska de höga kostnaderna med att anställa ny personal (Hall & Smith, 2009). 

Begreppet mentorskap innebär ett internt utbyte mellan en äldre och mer erfaren kollega 

(mentorn) som ger riktning, stöd och återkoppling om karriärplaner och personlig utveckling 

till en mindre erfaren kollega (Hall & Smith, 2009). Forskare är dock inte helt eniga om 

definitionen av mentorskap eftersom det finns en bristande överenskommelse vad gäller vilka 

funktioner mentorer ska ha samt skillnaderna i utformningen av mentorprogrammen i 

organisationerna. (Noe 1997; se Rajendran & NIILM-CMS, 2012).  

  

Mentorn ger två olika typer av stöd i organisationen, dels karriärutveckling, men även 

psykologiskt stöd (Wai-Packard, 2009). Tidigare forskning inom revisionsområdet har 

undersökt olika samband mellan att ha en mentor och revisorns benägenhet att stanna kvar på 
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byrån. Detta har gett varierande resultat då det varit svårt att operationalisera mentorskapet 

(Hall & Smith, 2009). Det finns forskning som visar att både karriärutveckling och 

psykologiskt stöd är associerade med en minskad benägenhet för den anställde att sluta i 

organisationen (Barker et al., 1999; Herbohn, 2004; se Hall & Smith, 2009), medan andra 

resultat visar att mentorskap inte behöver leda till en minskad benägenhet för revisorerna att 

sluta hos revisionsbyrån (Hall & Smith, 2009). Ett antal studier har även funnit ett negativt 

samband mellan att ha en mentor och revisorers benägenhet att lämna byrån (Barker, Monks, 

& Buckley, 1999; Scandura & Viator, 1994; Viator & Scandura, 1991; se Hall & Smith, 2009). 

Viator (2001) har samtidigt kommit fram till att det inte finns något samband alls (se Hall & 

Smith, 2009).   

  

Trots varierande resultat beskriver befintlig litteratur inom revisionsforskningen fördelar med 

mentorskap, såsom bland annat förbättrad kommunikation, högre professionell prestation och 

minskad personalomsättning (Scandura & Viator, 1994; Siegel & Reintein, 2001; Siegel et al., 

1997; se Siegel, Schultz, & Landy, 2011). För att behålla dessa potentiella fördelar har 

revisionsbyråer därför börjat utveckla olika mentorprogram (Siegel et. al, 1997; se Rajendran 

& NIIL-CMS, 2012).   

  

Tidigare forskare menar även att mentorskap gynnat bland annat rekryteringsprocesser 

(Clutterbuck, 1991; se Rajendran & NIIL-CMS, 2012), arbetstillfredsställelse samt förmågan 

att kunna behålla sina medarbetare eftersom de anställda får en mentor (Raabe & Beehr, 2003; 

se Rajendran & NIIL-CMS, 2012). Mentorn kan även bidra till att den anställde genomför en 

mer omfattande karriärutveckling och att de bättre kan balansera arbetslivet med privatlivet 

(Noe, 1997; se Rajendran & NIIL-CMS, 2012).    

 

Problemet med ovanstående studier är att inga av dem har genomförts i Sverige (bland annat 

Hall & Smith, 2009), men med tanke på de fördelar som tidigare studier kommit fram till med 

mentorskap och att revisorer ingår i en profession (Agevall & Jonnergård, 2013) finns det skäl 

att anta att tillämpningen av mentorskap i svenska revisionsbyråer är lika viktig som i andra 

delar av världen i syfte att försöka hålla kvar sina anställda.  Utifrån ovanstående resonemang 

om mentorskapsrelationer har en betydande roll för att hålla kvar sina baserat på tidigare 

forskning har det lett till följande hypotes:   
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Hypotes 3: En positiv upplevelse av mentorskap har ett positivt samband med revisorernas 

benägenhet att stanna kvar på revisionsbyrån. 

 
3.6.2 Karriärutveckling  
Eftersom mentorskap spelar en viktig roll för en framgångsrik karriärutveckling (Kram, 1985; 

Roche, 1979; Vertz, 1985; se Scandura & Pellegrini, 2007), har vi valt att använda oss av både 

mentorskap tillsammans med karriärutveckling. Tidigare forskning har nämligen visat att 

HRD relaterade metoder har en påverkan på de anställdas motivation, varav en av dessa är 

karriärutveckling (MacDuffie, 1995; Snell & Dean, 1992; Whitener, 2001; se Shuck et al., 

2014). Karriärutveckling är därför mer relevant än någonsin att studera då det ger människor 

hopp och bekräftelse på deras individuella värden och stöd för skapandet av nya karriärmål. 

Utan hopp och värdighet är det osannolikt att människor visar sin fulla potential. (Herr, 2001; 

se McDonald & Hite, 2005). Tidigare forskning har nämligen visat att anställda som känner 

stöd i sin utvecklingsprocess och som bland annat har tillgång till olika 

utvecklingsmöjligheter samt som uppmuntras till att uppfylla sina mål med karriären, är 

mindre benägna att vilja sluta i organisationen (Cohen, 1988; se Shuck et al., 2014). Anställda 

som däremot känner en instabilitet i den organisation de arbetar på söker sig vidare till 

stabilare organisationer eftersom de utan den stabiliteten från organisationen inte kan förvänta 

sig någon karriärutveckling (Ongori, 2007).   

 

Definitionen av begreppet karriärutveckling är varierande bland både individer och 

organisationer. Trots att tidigare studier har definierat karriärutveckling på olika sätt, förhåller 

sig denna studie till Simonsen’s (1997; se McDonald & Hite, 2005) definition som hävdar att 

karriärutveckling är en pågående planeringsprocess riktade mot personliga karriärmål. Med 

utveckling menas tillväxt och tillämpning av sina kunskaper. Karriärutveckling är således 

utfallet av individernas karriärplanering och organisationernas tillhandahållande av stöd och 

möjligheter. (Simonsen, 1997; se McDonald & Hite, 2005).   

  

För att de anställda ska stanna i organisationen krävs det därför att de trivs och får utvecklas, 

samt får möjligheten att hela tiden ställas inför utmaningar (O "Reilly III & Pfeffer, 2000, se 

Sutarjo, 2011). Det finns flera studier som påstått att om de anställda får möjlighet att utveckla 
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sina kunskaper och färdigheter kommer det leda till ett positivt organisatoriskt utfall (Bakker 

& Demerouti, 2007; Lee & Bruvold, 2003; Schaufeli & Salanova, 2007; se Shuck et al., 2014). 

Karriärutveckling har visat sig vara en av de faktorerna som har ett samband med positiva 

resultat från organisationen (Frank, Finnegan, och Taylor, 2004; se Shuck et al., 2014). Av den 

anledningen är det därför viktigt att organisationen hela tiden låter sin personal utvecklas för 

att de aldrig ska stanna i sin karriärutveckling, då karriärutveckling visat sig ha en stor 

betydelse för hur både organisationen kan möta sina mål, och även hur de anställda kan möta 

sina egna mål. (Greenberg och Baron, 2008, se Sutarjo, 2011).     

  

Det finns dock få studier som hållit sig inom ramen för revisionsbranschen vilket ger denna 

studie en anledning att undersöka om det finns en koppling mellan karriärutveckling och 

revisorers benägenhet att stanna på revisionsbyrån. Baserat på ovanstående resonemang om att 

karriärutveckling är en betydande aspekt av HRD leder detta till följande hypotes:   

  

Hypotes 4: En positiv upplevelse av karriärutvecklingsmöjligheter har ett positivt samband 

med revisorernas benägenhet att stanna kvar på revisionsbyrån. 

 

3.7 Modellutveckling och sammanställning av hypoteser  
Sammanfattningsvis mynnar ovanstående faktorer ut i nedanstående modell där revisorers 

benägenhet att stanna på revisionsbyrån behandlas som en beroende variabel av 

revisionsbyråers rekrytering- och urvalsprocess samt HR-utveckling. Utifrån modellen antas 

det med andra ord att revisorers upplevelse av revisionsbyrås rekrytering- och urvalsprocess 

respektive HR-utveckling har en påverkan på revisorers benägenhet att stanna på byrån.   
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Modell 3.1 - Forskningmodell 

 
 

 

Tabell 3.1 – Sammanställning av hypoteser  

Hypotes 1 En positiv upplevelse av bemötandet under rekrytering-och urvalsprocessen 
har ett positivt samband med revisorernas benägenhet att stanna kvar på 
revisionsbyrån. 

Hypotes 2 En positiv upplevelse av kommunikationen under rekrytering-och 
urvalsprocessen har ett positivt samband med revisorernas benägenhet att 
stanna kvar på revisionsbyrån. 

Hypotes 3 En positiv upplevelse av mentorskap har ett positivt samband med 
revisorernas benägenhet att stanna kvar på revisionsbyrån. 

Hypotes 4 En positiv upplevelse av karriärutvecklingsmöjligheter har ett positivt 
samband med revisorernas benägenhet att stanna kvar på revisionsbyrån 
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4. Empirisk metod   
 

Detta kapitel inleds med en överblick av litteratursökningen som använts för den teoretiska 

referensramen, där bland annat sökord definieras. Detta följs av studiens undersökningsmetod, 

vilken är kvantitativ då en enkätundersökning genomförts. Vidare presenteras vår förstudie 

som genomförts i form av semi-strukturerade intervjuer i syfte att undvika att missa viktiga 

aspekter. Därefter presenteras förstudiens resultat. I nästa avsnitt beskrivs studiens 

genomförande, varför vi valt enkäter som metod och hur negativa aspekter av enkäter kan 

förhindras. Därefter presenteras urvalet, vilka respondenter som valts ut och vilken 

svarsfrekvens vi önskade, samt vilken vi fick. Avslutningsvis beskrivs en operationalisering av 

våra variabler.  

 
 
4.1 Litteratursökning  
Till den teoretiska referensramen har i huvudsak vetenskapliga peer-reviewed artiklar använts 

för att den ska vara så tillförlitlig som möjligt. Artiklar är hämtade från databaserna Google 

Scholar, One Search och Business Source Premier, vilka Linnéuniversitetet har tillgång till. I 

samband med sökningen av artiklar har hänsyn tagits till dels artiklarnas relevans till studiens 

forskningsområde och dels till artiklarnas publiceringsdatum, då aktuella resultat anses vara 

mest tillförlitliga. De äldre artiklarna som använts är citerade i nyare artiklar vilket anses göra 

dem mer relevanta. Några av de artiklar vi använt hänvisar till andra artiklar, varför vi refererat 

till källan i andra hand. Detta är inte det bästa och mest tillförlitliga sättet, men då 

originalkällorna ibland varit svåra att hitta och andrahandskällorna blivit citerade av flera 

tidigare studier,  ansåg vi att de trots allt kan anses vara trovärdiga.  I samband med sökningen 

av artiklar har vi använt sökord som: career development, employee turnover, Herzberg two-

factor theory, Human Resources development, intention to turnover, intention to stay, job 

satisfaction, Maslows needs theory, mentorship, motivation theory, personal-organization fit, 

recruitment process in accounting firms, recruitment and selection in accounting firms, 

selection tools, tenure, theory of professions, theory, recruitment in accounting firms och 

valuation.  

 

Utöver artiklar har även två tryckta källor använts, Armstrong (2006) och Bolman och Deal 

(2012), vilka endast användes för att beskriva teorierna. Dessa anses därför vara tillförlitliga 
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eftersom de inte gett någon inverkan vid formuleringen av våra hypoteser och således inte 

heller på resultatet.   

      
4.2 Undersökningsmetod   
Syftet med studien är att förklara hur revisorers upplevelse av revisionsbyråers rekrytering- och 

urvalsprocess samt HR-utveckling påverkar revisorernas benägenhet att stanna och fortsätta 

arbeta på byrån. För att uppnå detta syfte kommer vår teoretiska modell att testas empiriskt 

genom en kvantitativ metod då vi vill ge ett generaliserbart resultat på de faktorer som påverkar 

revisorers benägenhet att stanna på revisionsbyrån. Den kvantitativa metoden kommer bestå 

av enkäter, vilka valdes framför intervjuer, då en större population över ett stort geografiskt 

område kunde nås på ett enkelt och snabbt sätt. Enkäter ger också respondenterna möjlighet att 

delta i vår studie vid valfritt tillfälle, vilket förhoppningsvis kan minska bortfallet (Bryman & 

Bell, 2005). Vi tror därför att enkäter kan minska bortfallet och ge ett mer ärligt svar eftersom 

enkäter är helt anonyma till skillnad från intervjuer. Vid intervjuer kan respondenterna även bli 

påverkade av frågornas utformning på ett annat sätt än vid enkäter, varför det sistnämnda 

alternativet valdes då samtliga respondenter ges möjlighet att svara under samma villkor. 

(Bryman & Bell, 2005).  Enkäter kan dock vara en negativ undersökningsdesign eftersom det 

oftast undersöker ett smalt område och endast ger svar på exakt det vi söker och utesluter 

möjligheter att undersöka förhållanden utanför enkätformuläret och ställa följdfrågor 

(Jacobsen, 2002).  

 

Sammanfattningsvis väljer vi att observera om ett samband föreligger mellan revisorers 

upplevelse av revisionsbyråers rekrytering- och urvalsprocess samt HR-utveckling med 

revisorers benägenhet att stanna på byrån. Detta har observerats med hjälp av en enkät 

(appendix 8.4) där generella frågor ställts om bland annat deras upplevelse av bemötandet och 

kommunikationen i samband med rekrytering- och urvalsprocessen, om de haft en mentor 

under sin karriär och hur revisorn i så fall upplevt dennes närvaro, samt om revisorerna fått 

möjlighet till karriärutveckling.  Vi valde en kvantitativ studie framför en kvalitativ eftersom 

vi lagt vår grund i en deduktiv ansats då befintlig teorier kring rekrytering- och urvalsprocess 

samt HR-utveckling hittats. Genom denna teoretiska grund har därefter våra hypoteser 

utvecklats, för att därefter testas genom statistiska tester. 
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4.3 Förstudie  
En förstudie genomfördes genom att intervjua tre auktoriserade revisorer utifrån en 

intervjuguide (appendix 8.2), i syfte att inte missa några faktorer inom rekrytering- och 

urvalsprocessen samt HR-utvecklingen som kan påverka revisorernas benägenhet att stanna på 

byrån.  Förstudien inleddes med att vi skickade ut ett intressemail (appendix 8.1) till sju 

auktoriserade revisorer. Dessa revisorer valdes ut genom att vi tidigare under studien 

kontaktade ett slumpartat antal revisorer över Sverige med en förfrågan om hjälp till vårt 

examensarbete. Av de som svarade att de kunde vara till hjälp med intervjuer valde vi 

slumpmässigt ut sju auktoriserade revisorer som vi senare under studien skickade ut en 

förfrågan om att delta i intervjun till vår förstudie. Tre av de tillfrågade hade möjlighet att vara 

med, vilka telefonintervjuer hölls med (appendix 8.2). Två av de sju tillfrågade hade möjlighet 

först längre fram, vilka vi då istället valde att skicka enkäter till. De övriga två valde att inte 

svara, varför enkäter skickades till dessa.  

 

Förstudien bestod av 27 öppna frågor, vilka var semi-strukturerade eftersom vi ville kunna 

ställa eventuella följdfrågor till respondenternas svar vilket inte är möjligt vid en 

enkätundersökning (Bryman & Bell, 2005). Nedan följer en presentation av de resultat som 

framkommit från förstudien, varav endast de svar från de mest relevanta frågorna för studien 

valts att rapporteras då upplägget av studien ändrades efter att förstudien genomförts.    

 

4.3.1 Resultat från förstudien 
Tre auktoriserade revisorer i Sverige har blivit intervjuade.  Revisor 1 arbetar på ett av de 

Big7s 1  kontor där hon även är lärare och arbetar mot att bli gruppchef samt att få mer 

personalansvar. Revisor 2 arbetar på en mindre revisionsbyrå (inte de Big7) och är partner på 

revisionsbyrån. Revisor 3 är kontorschef på en av de Big7 kontor och har sammanlagt ansvar 

över fyra kontor, samtidigt som han strävar mot att bli partner på den byrå han arbetar på.  

Detta fick vi fram genom att be revisorerna berätta om sig själva och hur de tagit sig till den 

position de är idag (fråga 1 appendix 8.2). 

                                                
1 Big7 är de sju största revisionsbyråerna och inkluderar, EY, Deloitte, KPMG, PwC, Grant 

Thornton, Mazars, BDO (Broberg et. al, 2013, se Vackenfeldt & Pettersson, 2015). 
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4.3.1.1 Karriärplanen 
När vi bad revisorerna att berätta om sig själva och hur de hade tagit sig till den position de är 

idag (fråga 1, appendix 8.2) berättade två av de tre revisorerna att det finns en förutbestämd 

plan i byrån för att nå auktorisation. Revisor 1 förklarade att på den byrå hon arbetar på sätts 

en femårig plan i början av anställningen där målet är auktorisationsprovet. Hon själv skrev 

dock provet lite tidigare, vilket är möjligt i vissa fall. Revisor 2 nämnde inte någon tidsaspekt 

på planen, men även han skrev auktorisationsprovet tidigare än fem år, närmare bestämt tre år 

efter examen, vilket berodde på att byrån hade behov av kvalificerade revisorer samtidigt som 

han var redo att skriva provet. Annars förklarar Revisor 2 att det inte finns någon förutbestämd 

plan utan att det handlar mycket om vad den anställde själv vill och hur mycket den lärt sig. 

Revisor 3 var till en början godkänd revisor men blev sedan auktoriserad i samband med 

övergångsreglerna och skrev därför aldrig auktorisationsprovet. 

 
4.3.1.2 De tre revisorernas karriär 
Vidare under samma fråga som tidigare (fråga 1, appendix 8.2) berättade revisor 1 att hon efter 

examen började sin karriär med att arbeta på bank i två år innan hon började arbeta på 

revisionsbyrån där hon arbetat sedan dess (fem år). Revisor 2 berättade att han började arbeta 

på den revisionsbyrå han är på idag direkt efter examen för cirka sex år sedan.  Revisor 3 

förklarade att han började arbeta på en revisionsbyrå i en annan stad innan han valde att flytta 

till staden han bor i idag och byta kontor inom samma byrå. Därefter valde revisor 3 att byta 

arbetsgivare till en annan byrå inom the Big7, där han sedan dess stannat kvar, med undantag 

för ett halvår då han arbetade som ekonomiredaktör för att sedan återgå till revisionsbranschen 

och samma byrå och kontor som tidigare. Totalt har han arbetat som revisor i 14 år, med ett 

halvårs undantag.    
 

4.3.1.3 Rekryteringsprocessen när de intervjuade revisorerna anställdes 
Rekryteringsprocessen som de tre intervjuade genomgick har sett olika ut, vilka de förklarar 

genom att vi bad dem berätta hur rekryteringsprocessen gick till när de anställdes, samt vilka 

former av verktyg som användes (fråga 2, appendix 8.2). Revisor 1 ansökte till tjänsten och 

genomgick sedan två intervjuer där hon fick träffa olika personer från byrån. I samband med 

ansökan fick hon även genomföra ett kunskapstest bestående av både svensk och engelsk 

läsförståelse samt logiskt tänkande. Testerna innehöll inga redovisnings- eller revisionsfrågor, 
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men trots detta tyckte hon att processen var bra eftersom en revisor måste vara snabb, ambitiös 

och stresstålig i sitt yrke. Revisor 2 påverkade sin process ganska mycket själv då tanken var 

att den skulle gå via en rekryteringsfirma, men han valde att själv ta reda på vilken byrå ansökan 

gällde, skickade in sin ansökan till dem direkt och fick komma på intervju. Strax därefter fick 

han genomgå ett personlighetstest innan han blev anställd. Revisor 3 däremot hade kontakter 

på revisionsbyrån, vilka hjälpte honom att få komma på en intervju, som i sin tur resulterade i 

en anställning.   

 

4.3.1.4 Rekryteringsprocessen i de tre revisionsbyråerna idag 
Vad gäller den nuvarande rekryteringsprocessen förklarar de tre intervjuade den som något 

annorlunda jämfört med deras egna. Detta var svaret på fråga 3 (Appendix 8.2) om hur de 

tycker att revisionsbyrån skulle kunna utforma sin rekryteringsprocess bättre för att hitta de 

rätta kandidaterna som kan bli framgångsrika revisorer på just deras byrå. 

 

Vi frågade även revisorerna på vilket sätt de tror att rekryteringsprocessen har en påverkan på 

om en anställd väljer att stanna på byrån. (fråga 4, appendix 8.2). Revisor 1 förklarar att de 

sökande får träffa fyra olika personer från företaget, uppdelat på två intervjuer för att företaget 

ska få en bra bild av de sökande. Därefter få de sökande genomgå både kunskapstester och 

personlighetstester, vilka hon tycker är ett jättebra bevis på att de väljer rätt person. De 

personliga mötena visar hur de sökande beter sig, hur deras hållning är, om de är nervösa och 

så vidare. Personlighetstestet visar hur det de sökande sagt på intervjun stämmer överens med 

hur det faktiskt är och kunskapstesterna visar hur duktiga de sökande är. Revisor 2 förklarar 

deras rekryteringsprocess som väldigt enkel. De tar hjälp av en rekryteringsfirma som gör det 

stora urvalet då det minskar arbetsbelastningen för byrån,  samtidigt som byrån själva har 

uppsikt över de inkommande ansökningarna. Därefter får de utvalda träffa några av de anställda 

på byrån för en intervju. Revisor 3 förklarar ett annorlunda sätt att rekrytera.  De tar hjälp av 

högskolors arbetsmarknadsdagar samt studentansökningar som inkommer löpande. Därför 

lägger de oftast inte ut några annonser utan kallar de mest intressanta för en intervju på byrån 

där de samtidigt får träffa några anställda.  

 

I samband med dagens rekryteringsprocess på byråerna förklarar två av de tre intervjuade 

revisorerna att den lokala anknytningen är viktig. Båda menar att det då är troligare att de 

anställda stannar i staden och därmed även på byrån. Revisor 1 menar att byrån även kan dra 
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nytta av de anställdas kontaktnät medan Revisor 2 berättade även att byrån ibland kan försöka 

agera dejtingsida för att de anställda ska stanna på orten.   
  
4.3.1.5 Personalomsättning enligt de tre intervjuade revisorerna 
I fråga 5 under intervjun (appendix 8.2) frågade vi revisorerna vad begreppet 

personalomsättning innebär för dem samt hur de tror att det går att minska 

personalomsättningen. Alla de tre revisorerna menar att personalomsättning i en viss grad är 

bra. Revisor 1 förklarar att revisionsbyråer är pyramidorganisationer där det inte finns 

möjlighet för alla att stanna och bli auktoriserade revisorer. Hon förklarar vidare att de behöver 

många revisorsassistenter i botten som gör grovjobbet och att det längre upp i pyramiden 

behövs färre personer. Revisor 1 påpekar dock att det är viktigt att de kan behålla de duktiga 

personerna som de behöver. Revisor 2 hävdar också att det är viktigt att ny personal kommer 

in på byrån för att de inte ska fastna i samma tankebanor. Alla tre revisorer förklarar att de 

anställda väljer att sluta hos revisionsbyråerna med anledningar som att kunderna de arbetar 

med vill anställa dem direkt eller att de tycker att det är för dåligt betalt jämfört med det arbete 

de lägger ner. Det kan också bero på att det är ett stressigt arbete, men de tre revisorerna 

förklarar att om någon anställd känner sig stressad över arbetet försöker de hjälpa denne att 

hantera stressen och se vad som kan göras för att den anställde ska må bättre. Det är snarare 

vanligare att den anställde slutar av personliga skäl, som exempelvis att de träffat en partner på 

annan ort eller att den anställde själv eller byrån upptäcker att revision inte är rätt yrke för den 

anställde menar revisorerna.  
 
4.3.1.6 Motivation för de anställda 
För att motivera de anställda att stanna på byrån har de tre revisorerna liknande åsikter, vilka 

de uttrycker som svar till fråga 9 och 17 i intervjuguiden (appendix 8.2) som handlar om hur 

det går att motivera anställda att stanna kvar på byrån samt varför de anställda väljer att sluta. 

 

Revisor 1 anser att revisionsbyråerna ska förklara för de nyanställda att de låga lönerna bara är 

i början av karriären och att lönekurvan sedan är brant, särskilt om den anställde bygger sin 

egen kundstock. Revisor 2 tycker snarare att det är bra utvecklingsmöjligheter i branschen, 

vilket ger de anställda motivation att stanna på byrån. Revisor 1 önskar att det gick anställa fler 

så de nyanställda inte bränns ut och därmed inte väljer att sluta på revisionsbyråerna. Hon vill 

med andra ord ha en mer rimlig arbetsbelastning till den lön de har så de tycker det är rimligt 
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att stanna. Vidare poängterar Revisor 1 att detta inte går eftersom revisorsbranschen präglas av 

en högsäsong då det finns mycket att göra för att sedan minska under en stor del av året, vilket 

skulle medföra att de extra anställda troligtvis inte skulle ha något att göra. Revisor 2 menar att 

det är upp till byrån att vara tydliga med vad som förväntas från början, exempelvis att det 

periodvis är mycket att göra. Revisor 3 påstår att det är viktigt att motivera de anställda att 

stanna genom att ständigt erbjuda utveckling till de bra anställda så de inte hamnar med samma 

uppgifter en längre period och således tröttnar.  

  
4.3.1.7 Arbetstillfredsställelse i form av stress, arbetsbelastning och balans mellan arbete och 
fritid. 
I fråga 6 och 7 (appendix 8.2) frågade vi revisorerna hur deras arbete stressar dem samt bad 

dem beskriva hur de hittar en bra balans mellan sitt arbete och privatliv. Svaren visade att 

revisorerna tycker att arbetet är stressigt periodvis och att de hanterar stressen på olika sätt. 

Revisor 1 tydliggör att det är stressigt under högsäsong, vilken för övrigt börjar bli längre och 

längre. Hon förklarar att hon arbetar med ett par bolag i veckan, ofta med korta deadlines, vilket 

innebär att det bara finns en viss tid att göra allt på, varför övertidsarbete kan bli ett måste. Hon 

ser dock inte detta som ett problem eftersom de arbetar in kompdagar vid övertid som de sedan 

kan ta ut i ledighet under lugnare perioder.  

 

Även revisor 2 poängterar att arbetet är stressigt i perioder eftersom flera kunder förväntar sig 

att allt ska levereras direkt och att de många gånger inte har förståelse för att detta inte kan ske. 

Han tycker även att lågsäsongen kan bli stressande då det inte finns mycket att göra. Revisor 2 

förklarar vidare att han under vinterhalvåret balanserar arbetet och privatlivet genom att åka 

skidor. Annars arbetar han mest under året, men har möjlighet att ta ut lite mer ledighet under 

de lugnare perioderna. Revisor 3 påstår även han att arbetet är stressande då det är en konstant 

press, men han poängterar att han gillar att ha många bollar i luften och trivs med andra ord 

bra i situationen. Likt de andra två poängterar även han stressen med kunders korta deadlines. 

Han berättar även om stressen med personalrelaterade frågor som han måste ta hand om i och 

med sin roll som kontorschef. Revisor 3 berättar vidare att han hittar en balans mellan arbetet 

och privatlivet genom att arbetstiderna går att påverka mycket själv efter några års arbete och 

att det snarare är kundernas tider och deadlines som styr än byråns öppettider. Han beskriver 

det genom att säga att han kan vara ledig en dag och sedan arbeta på kvällar och helger istället. 
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Revisor 3 gör det klart att det inte går att räkna med att ta ut varje övertidstimme i ledighet utan 

att han förväntas bjuda på tiden.  

 
4.3.1.8 Förväntningar på arbetet 
Förväntningarna de tre intervjuade revisorerna hade på yrket har uppfyllts, vilket de besvarar 

genom fråga 8 (appendix 8.2) som handlar om vad deras förväntningar var när de började arbeta 

som revisor, samt om arbetet stämde överens med deras förväntningar. Revisor 1 och 3 

förväntade sig ett utmanade arbete med stora utvecklingsmöjligheter, medan den byrå som 

revisor 2 arbetar på var tydliga från början med vad de kräver och förväntar sig, vilket gjorde 

att han hade bra kontroll på det redan från början. Hans pappa hade också varit i branschen 

tidigare vilket hade gett honom en klar bild över vad yrket innebar och att det fanns 

utvecklingsmöjligheter om han presterade bra samt att det skulle bli mer socialt att träffa 

kunder längre fram och mer sifferblock i början. Även Revisor 2 förväntade sig ett arbete med 

många utvecklingsmöjligheter.  

 
4.3.1.9 Mentorskap 
Fråga 15 innehöll frågan om vad begreppet om byrån gett revisorerna chans att göra karriär 

samt om de haft någon mentor under sin karriär.  Alla de tre revisorerna svarade att de haft 

tillgång till någon slags mentor under sin karriär. Revisor 1 förklarar att de anställda får en 

rådgivare, eller counselor som det heter på engelska, och att de tillsammans med en gruppchef 

har utvecklingssamtal där både långsiktiga och kortsiktiga mål bestäms. Hon förklarar att 

kontorschefen är med i varje steg och bestämmer bland annat när de anställda ska åka på 

utbildning. Hon har även själv haft en revisor på sitt kontor att falla tillbaka på i hennes karriär. 

Revisor 2 förklarar att även han haft mentorer vid sin sida under sin karriär. Han har haft två 

stycken och har därför alltid haft någon att fråga. Revisor 3 har precis som de andra två också 

haft en mentor vid sin sida.  Däremot hade han tagit kontakt med sin mentor själv, men idag 

utser byrån en mentor för de nyanställda.  

 
4.3.1.10 De tre revisorernas motivationskällor 
Fråga 10 i intervjuguiden (appendix 8.2) bad revisorerna förklara hur de finner motivation till 

att fortsätta arbeta på byrån samt vad som skulle få dem att byta arbetsplats.  Både revisor 1 

och 2 förklarar att de finner motivation i arbetet genom att de ständigt får chans att utvecklas 

och vara med i nya projekt samt tilldelas nya utmaningar. Revisor 2 menar att om det inte finns 
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någon utveckling kvar kommer han troligtvis leta sig vidare. Revisor 1 tycker även att friheten 

är motiverande, vilket innebär att så länge uppdragen levereras i tid, kan schemat styras som 

de anställda vill, något som revisor 2 inte har tillgång till på samma sätt då deras arbetstider är 

mellan 07.45 - 17.00 med några undantag om de arbetat mycket och vill ta ut kompdagar. 

Revisor 3 förklarar att det blir vad man gör det till och menar att arbetet är roligt i och med att 

han både har kundkontakt och medarbetarkontakt, vilket ger honom motivation. Revisor 1 

förklarar att hon skulle byta arbetsplats om hon skulle få ett erbjudande om att arbeta i liknande 

förhållanden som nu, men med en högre lön. Annars bevarar Revisor 1 motivationen genom 

att varje år ha utvecklingssamtal där hon får berätta både sina långsiktiga och kortsiktiga mål. 

Om hon inte skulle känna att hon utvecklades eller om byrån ignorerade hennes mål skulle hon 

snabbt tröttna. Revisor 2 tycker inte att pengarna lockar honom då han vet att han kan få mer 

lön någon annanstans, men troligtvis inte samma utvecklingsmöjligheter på något annat ställe 

och vill därför inte byta arbete.  

 
4.3.1.11 Revisorernas sätt att finna arbetstillfredsställelse 
Förstudien visar att de tre revisorerna finner arbetstillfredsställelse på ungefär liknande sätt, 

vilket visas av svaren på fråga 12 (appendix 8.2) som bad revisorerna beskriva hur de finner 

arbetstillfredsställelse. Revisor 1 förklarar att hon i vardagen finner arbetstillfredsställelse när 

de åker ut i team och hon får styra upp arbetet och se till att allt blir gjort. Hon motiveras då av 

att lära de nya och oerfarna revisorerna hur de ska arbeta och bete sig för att kunderna ska bli 

nöjda. Revisor 1 förklarar också att hon finner arbetstillfredsställelse när hon är ute och 

föreläser. Revisor 2 finner arbetstillfredsställelse när han kan hjälpa människor med vad de 

tycker är svårt. Han tycker inte att det finns något roligare än att hjälpa folk. Revisor 3 finner, 

enkelt uttryckt, arbetstillfredsställelse när han vet att han har en nöjd kund. Han har även ett 

ansvar att ge de anställda arbetstillfredsställelse eftersom han är kontorschef, vilket han får veta 

genom medarbetarundersökningar som talar om ifall de anställda är nöjda med honom.  

  

4.3.1.12 Vad som är viktigt med att vara auktoriserad revisor 
I slutskedet av intervjun (fråga 16, appendix 8.2) frågade vi de tre revisorerna vad de tyckte var 

det viktigaste med att vara auktoriserad revisor (fråga 18, appendix 8.2). Enligt revisor 1 är det 

viktigt att vara auktoriserad revisor eftersom hon gör en insats som behöver göras. Revisor 2 

tycker att det är viktigt att vara auktoriserad revisor eftersom ett förtroende skapas samt att en 

revisor måste kunna ta folk på rätt sätt och bete sig på olika sätt i olika sociala sammanhang. 
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Revisor 3 förklarar att det viktigaste med att vara auktoriserad revisor är att göra ett bra jobb 

och göra kunderna nöjda. Det är det absolut viktigaste, men sen ska en revisor även ha ett driv 

och gärna vilja anta nya utmaningar.  

 

Sammanfattningsvis kan nämnas att vi genom förstudien fick bekräftelse för de flesta av våra 

variabler. Vi identifierade inga ytterligare faktorer i och med vår förstudie vilket i kombination 

med att vi fick bekräftelse för våra tidigare funna mått kan öka trovärdigheten för att våra 

variabler kan tänkas påverka revisorers benägenhet att stanna på revisionsbyrån.  

 
4.4 Studiens genomförande  
För att samla in data till studien användes en webbaserad enkät, vilket är ett både snabbt och 

billigt alternativ när syftet är att nå en stor population över ett stort geografiskt område (Berg, 

U.å). Den webbaserade enkäten utformades via SurveyMonkey och skickades ut till godkända 

och auktoriserade revisorer i Sverige via mail den 30 och 31 mars 2016. Enkäten hölls öppen 

till den 7 april 2016. För att undvika en av nackdelarna som kan uppkomma med en enkät, att 

respondenterna inte förstår enkätens frågor då inga förtydligande kan erbjudas (Lantz, U.å), 

testades enkäten i en pilotstudie på två revisorsassistenter innan enkäten skickades ut. 

Pilotstudien genomfördes för att få en uppfattning om hur bra enkäten är samt om några 

förtydliganden behöver göras för att undvika missförstånd. (Bryman & Bell, 2005). Enkäter 

brukar generellt ha låg svarsfrekvens, vilket kan minska undersökningens trovärdighet (Berg, 

U.å). Detta har vi tagit hänsyn till genom att planera undersökningen väl samt skicka med ett 

följebrev där studiens syfte förklaras, vilket brukar innebära en högre svarsfrekvens (Berg, 

U.å). Vi valde dock att inte beskriva studiens syfte för ingående för att undvika att detta skulle 

påverka respondenternas svar. Följebrevet innehöll också en beräknad svarstid samt att svaren 

behandlas konfidentiellt. Eftersom vi genomförde enkätundersökningen under revisorernas 

stressigaste period, det vill säga våren, kände vi att det var extra viktigt att beskriva vad deras 

svar skulle betyda och resultera i med tanke på studiens syfte.   

 
4.5 Urval  
Enkäterna skickades till alla godkända och auktoriserade revisorer i Sverige, vars mailadresser 

fanns registrerade på FAR akademins hemsida den 22 mars 2016, samt gick att skicka till, 

vilket var 3143 revisorer (FAR, U.å). Vi valde att skicka enkäten till godkända och 
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auktoriserade revisorer då dessa valt att stanna i revisionsbranschen i flera år och för att vi vill 

undersöka vad som motiverat dem att stanna.  

 

Vi önskade en svarsfrekvens på 150 fullständiga och användbara svar, men fick in 124, vilket 

vi trots allt är nöjda med, med tanke på den arbetsbelastning som revisorer har under våren. 

Eftersom vi vet det exakta antalet revisorer som tagit del av vår enkät då vi inte bett revisorerna 

som fått ta del av enkäten att sprida den vidare, kan vi göra en analys om både svarsfrekvensen 

och bortfallet.   

 
4.6 Operationalisering 
I detta avsnitt beskrivs hur studiens variabler operationaliserats. Både studiens beroende 

variabel revisorns benägenhet att stanna på revisionsbyrån och studiens oberoende variabler 

upplevelsen av rekrytering- och urvalsprocessen samt HR-utvecklingen. Vidare kommer även 

våra kontrollvariabler operationaliseras, vilka är kön, ålder, titel, partner, revisionsbyrå, 

kontorsstorlek, påskrivande uppdrag, varaktighet som godkänd/auktoriserad revisor, 

arbetstillfredsställelse och komplexitet av urvalsverktyg.  

 
4.6.1 Variabler  
I slutet av den teoretiska referensramen (kapitel 3) presenterades vår modell över faktorer som 

påverkar studiens beroende variabel revisorers benägenhet att stanna på revisionsbyrån. Denna 

modell har legat till grund för utformningen av vår enkät (appendix 8.4). 

 

Utifrån de faktorer som har en påverkan på revisorers benägenhet att stanna kvar på 

revisionsbyrån har hypoteser utformats, vilket skett utifrån befintlig teori, som sedan styrkts 

och bekräftats genom vår förstudie. I samband med att vår enkät (appendix 8.4) utformades 

hittade vi inspiration till enkätfrågorna i tidigare forskning, vilket ökar begreppsvaliditeten 

eftersom de frågor vi ställer i större utsträckning kommer mäta det som avses att mätas 

(Bryman & Bell, 2005). Vi har ansett att de valda enkätfrågorna för att mäta våra variabler är 

relevanta då respondenterna i pilotstudien förstod frågorna samt efter andra diskussioner ansett 

att variablerna är användbara för att mäta våra andra variabler.  

 

De variabler som används i studien är framförallt intervallvariabler, det vill säga, svaren på 

attitydfrågorna är mätta på en skala där respondenterna fick välja svarsalternativ på en skala 
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mellan 1-7, där 1 står för instämmer inte alls och 7 står för instämmer helt (Bryman & Bell, 

2005). En likertskala mellan 1 och 7 valdes framför en skala mellan 1 till 5 då vi ville få en 

bredare spridning av respondenternas svar. Intervallvariabler har använts eftersom det är 

samma avstånd mellan de olika svarsalternativen och behöver med andra ord inte kodas om 

innan de används vidare i de statistiska testerna (Bryman & Bell, 2005). Eftersom 

attitydfrågorna är slutna möjliggjorde det en enklare jämförelse mellan respondenternas svar 

vad gäller deras benägenhet att stanna på revisionsbyrån. Dessutom har dikotoma variabler 

använts, vilka har kodats om innan de använts i den statistiska undersökningen.  

 
4.6.2 Beroende variabel 
Revisorernas benägenhet att stanna på revisionsbyrån har i enkäten mätts genom frågorna 6 

och 9: 

Anställningstid (antal år på nuvarande revisionsbyrå) 

Fyll i med siffror 

Hur många år har du totalt arbetat som revisor (inklusive revisorsassistent)? 

Fyll i med siffror 

 
Ovanstående två frågor har utformats med inspiration från Gertsson och Friberg (2014) och 

syftade att få svar på hur länge revisorerna arbetat i den nuvarande revisionsbyrån samt hur 

många år de arbetat inom revisionsbranschen. Båda frågorna är numeriskt öppna frågor där 

respondenterna själva fått fylla i svar på frågan. En ekvation har även utformats för att få ett 

jämförbart mått på respondenternas svar och ser ut enligt följande: 

 

Benägenhet att stanna på revisionsbyrån = anställningstid på nuvarande byrå /antal 

år i branschen 

 

En relativ hög siffra ger en indikation på att revisorn har en större benägenhet att stanna på 

byrån medan en relativt låg siffra ger en indikation på att revisorn har en lägre benägenhet att 

stanna på byrån. Inspiration för ekvationen har hämtats från Umans (2012). Studiens beroende 

variabeln har därefter mätts utifrån upplevelsen av bemötandet och kommunikationen i 

rekryterings- och urvalsprocessen samt mentorskapet och karriärutvecklingen i HR-

utvecklingen.  
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4.6.3 Oberoende variabler 
Alla frågor angående revisorernas upplevelse av rekrytering- och urvalsprocessen (12-14 se 

appendix 8.4) och HR-utveckling, med fokus på mentorskap och karriärutveckling, (15-17 se 

appendix 8.4) ställdes genom likertskalor mellan 1 till 7, där respondenterna fick ta ställning 

kring olika påståenden om sin egen upplevelse av bemötandet och kommunikationen under 

rekrytering- och urvalsprocessen de genomgick. 1 innebär instämmer inte alls och 7 innebär 

instämmer helt. Respondenterna fick även ta ställning kring olika påståenden om sin egen 

upplevelse av mentorskap och karriärutveckling. Inspiration till dessa tre frågor har hämtats 

från Boswell et. al. (2003) där de bland annat har undersökt hur viktig behandlingen under 

rekrytering- och urvalsprocessen är samt hur det skulle kunna påverka den sökandes 

benägenhet att tacka ja till ett jobberbjudande. Rynes, Bretz & Gerhart (1991, se Boswell et al, 

2003) fann i sin studie att rekryteringen spelar en viktig roll i påverkande av jobbvalsbesluten, 

vilket även Boswells et al (2013) studie visade. Dessa studiers enkätfrågor har vi sedan 

utvecklat och gjort om så de passar in i vår studie.  

 

Bemötande baserades på tidigare studier från Boswell et al (2003) och Rynes, Bretz & Gerhart 

(1991). Dessa studier har visat att rekryterarens bemötande har en betydande roll i hur de 

sökande väljer arbetsplats (Boswell et al, 2003; Rynes, Bretz & Gerhart, 1991), vilket även 

Boswell et als studie från 2003 visade, där 83 % av respondenterna som ingick i 

undersökningen tyckte att bemötandet under rekryteringen spelar en viktig roll inför valet av 

arbetsplats. Bemötandet har i enkäten mätts genom frågorna 12-13: 

Var vänlig ta ställning till hur nedanstående påståenden stämmer överens med Er 

upplevelse av rekryteringsprocessen. Svara mellan 1-7 där 1 är instämmer inte alls och 7 

är instämmer helt. 

- Rekryterarens bemötande i samband med rekryteringsprocessen var professionellt. 

- Byråns övriga medarbetares bemötande under rekryteringsprocessen var 

professionellt. 

- Första mötet i samband med rekryteringen var avslappnat och lättsamt. 

- Jag fick uppfattningen att rekryteraren var påläst och kunnig om arbetet. 

 

Var vänlig ta ställning till hur nedanstående situationer kring rekryterings- och 

urvalsprocessen för nuvarande anställning stämmer överens med Er egen upplevelse. Jag 
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upplever rekryteringsprocessen som… Svara mellan 1-7 där 1 är instämmer inte alls och 

7 är instämmer helt. 

- Professionell 

- Rättvis 

- Informationsrik 

 

Kommunikation i samband med rekryteringsprocessen är viktig för att värderingar, kultur och 

målsättningar ska överensstämma mellan den sökande och organisationen. Detta för att det ska 

uppstå en passform mellan den sökande och organisationen så den sökande känner tillhörighet 

(Sutarjo, 2011; Allen, 1985 s 338; se Sutarjo, 2011), vilket leder till att den anställde vanligtvis 

kommer stanna på arbetsplatsen (Robbins & Judge, 2009; se Sutarjo, 2011; Bretz & Judge, 

1994; O’Reilly, Chatman, & Caldwell, 1991; se Swider, Zimmerman & Barrick, 2015). Med 

utgångspunkt från Boswell. et al (2003) och Rynes, Bretz & Gerhart (1991) mättes 

kommunikation i enkäten genom fråga 14: 

Var vänlig ta ställning till hur din upplevelse av kommunikationen under rekrytering- 

och urvalsprocessen var. Jag upplevde att… Svara mellan 1-7 där 1 är instämmer inte 

alls och 7 är instämmer helt. 

- Kommunikationen kring vad byrån förväntade sig av mig var bra. 

- Kommunikationen kring mina förväntningar på byrån var bra. 

- Kommunikationen kring min ansökan under hela processen var bra. 

- Rekryteringsprocessen gav mig tillräckligt med information om både företaget och 

tjänsten. 

- Rekryteringsprocessen gav mig tillräckligt med utrymme för att ställa frågor och 

diskutera olika aspekter av anställningen. 

 

Mentorskap: För respondenter som svarade att de hade haft en mentor under sin karriär (fråga 

15, se appendix  8.4) fick vidare svara på deras upplevelse av mentorn genom fråga 16 i 

enkäten: 

Om ni svarat ”ja” på ovanstående fråga, var vänlig indikera vilka av nedanstående 

påståenden som stämmer överens med Er revisionskarriär. Jag upplevde… Svara mellan 

1-7 där 1 är instämmer inte alls och 7 är instämmer helt. 

- Mentorskapet överlag som bra. 



         
    Park Johansson & Okanovic 

    
 

	
54	

 

  

- Mentorskapet som lärorikt. 

- Mentorn som uppmuntrande. 

- Mentorn som bestämmande. 

- Mentorn som hjälpande. 

 

Denna fråga mättes som en intervallvariabel mellan 1-7 där 1 är  instämmer inte alls och 7 är 

instämmer helt. Inspiration till denna fråga har hämtats från Viator (2001) som i sin studie 

undersöker sambandet mellan mentorskap, stress, prestation i arbetet och benägenhet att avgå. 

Studien visade dock inga samband alls medan andra studier dock funnit ett positivt samband 

mellan att ha en mentor och revisorernas benägenhet att stanna på revisionsbyrån (Barker, 

Monks, & Buckley, 1999; Scandura & Viator, 1994; Viator & Scandura, 1991; se Hall & Smith, 

2009).  

 

Karriärutveckling mättes genom fråga 17 i enkäten: 

Min nuvarande arbetsplats ger mig möjlighet till… Svara mellan 1-7 där 1 är instämmer 

inte alls och 7 är instämmer helt. 

- Personlig utveckling – ett arbete som ger möjlighet till självförverkligande 

- Befordran och karriärmässig utveckling. 

- Att utvecklas och lära mig nya saker. 

 

Vid utformningen av denna fråga har inspiration hämtats från Furnham, Eracleous & 

Chamorro-Premuzic (2009) som i sin studie undersöker i vilken utsträckning som personliga 

och demografiska variabler har en påverkan på en individs motivation och 

arbetstillfredsställelse. Studien listar viktiga arbetsrelaterade påståenden som kan vara 

betydande för i arbetslivet. Vidare har inspiration även hämtats från Gertsson & Friberg (2015) 

som i sin studie undersöker vad som motiverar revisionsmedarbetare i deras arbete.  

 
4.6.4 Kontrollvariabler 
För att se vilken inverkan revisorernas upplevelse av revisionsbyråernas rekrytering- och 

urvalsprocess samt HR-utveckling har på revisorers benägenhet att stanna kvar på 

revisionsbyrån är det viktigt att ta hänsyn till andra faktorer som kan påverka sambanden. Vi 

använder därför tio kontrollvariabler som kan antas ha en påverkan på revisorernas benägenhet 

att stanna på revisionsbyrån.  
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Kön användes som en kontrollvariabel med antagandet om att manliga revisorer har en högre 

benägenhet att stanna på byrån än kvinnliga. Bland annat har tidigare studier visat en högre 

personalomsättning bland kvinnor än män (Hiltebeitel & Leauby, 2001; Chi et al., 2013), vilket 

enligt Gertsson och Friberg (2014) antas bero på den höga arbetsbelastningen och svårigheten 

med att kombinera den med privatlivet. Kön valdes därför som en kontrollvariabel i vår studie 

och har i enkäten mätts genom fråga 1: 

Kön 

Man (0) Kvinna (1) 

 

Ålder användes som en kontrollvariabel med antagandet om att äldre revisorer med kortare 

anställningstid har en lägre benägenhet att stanna (Gertsson & Friberg, 2014) och mättes i vår 

enkät genom fråga 2: 

Födelseår 

Välj i rullgardinen 

 

Titel har använts som en kontrollvariabel med antagandet om att revisorer som når en högre 

titel i hierarkin antas ha en större benägenhet att stanna på byrån (Gertsson & Friberg, 2014). 

Respondenternas titel, det vill säga om de är godkänd eller auktoriserad revisor, mättes genom 

fråga 3: 

Titel 

Godkänd revisor (0) Auktoriserad revisor (1)  

 

Partnerskap användes som kontrollvariabel med antagandet om att vara partner är förknippat 

med en revisors framgång i revisionsbranschen (Alford et. al. 1990, se Meuwissen, 1998). Om 

respondenten är partner på byrån de arbetar på eller inte mäts genom fråga 4: 

Är du partner på den revisionsbyrå du arbetar för? 

Nej (0) Ja (1) 

  

Revisionsbyrå användes som kontrollvariabel med antagandet om att revisorer som arbetar på 

större revisionsbyråer (Big7) har en lägre benägenhet att stanna på byrån (Gertsson & Friberg, 

2014). Vilken revisionsbyrå respondenterna arbetar på har mätts genom fråga 5: 
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Revisionsbyrå 

Deloitte, EY, KPMG, PWC, Grant Thornton, BDO, Mazars SET, Annan 

 

Svarsalternativen kodades därefter enligt följande: Deloitte Nej (0), Ja (1), EY Nej (0), Ja (1), 

KPMG Nej (0), Ja (1), PWC Nej (0), Ja (1), Grant Thornton Nej (0), Ja (1), BDO Nej (0), Ja 

(1), Mazars SET Nej (0), Ja (1), Annan Nej (0), Ja (1). I samband med utformningen av denna 

fråga har inspiration hämtats från Gertsson & Friberg (2014), vilken sedan har utvecklats till 

flera svarsalternativ.   

 

Kontorsstorlek användes som en kontrollvariabel med antagandet om att större kontor har en 

högre personalomsättning jämfört med mindre (Gertsson & Friberg, 2014). Kontorsstorlek är 

en numerisk variabel som i enkäten (Appendix 8.4) mättes genom fråga 7 varifrån inspiration 

hämtats från Gertsson och Friberg (2014): 

Hur många anställda är ni på kontoret du arbetar på totalt (inte bara 

revisionsmedarbetare)? 

Fyll i med siffror 

 

Påskrivande uppdrag användes som en kontrollvariabel med antagandet om att ett större antal 

påskrivande uppdrag leder till en högre tillfredsställelse och mer trivsel vilket kan innebära att 

revisorerna väljer att stanna på byrån (Vackenfeldt & Pettersson, 2015). Antal påskrivande 

uppdrag mättes genom fråga 8: 

Hur många påskrivande uppdrag har du cirka per år? 

Fyll i med siffror 

 

Varaktighet som godkänd/auktoriserad revisor användes som en kontrollvariabel med 

antagandet om att äldre revisorer med kortare arbetstid är mer benägna att säga upp sig 

(Gertsson & Friberg, 2014). Antal år som godkänd/auktoriserad revisor mättes genom fråga 

10: 

Hur många år har du varit auktoriserad/godkänd revisor? 

Fyll i med siffror 
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Komplexiteten av urvalsverktyg användes som en kontrollvariabel med antagandet att desto fler 

urvalsverktyg en sökande genomgått, desto större benägenhet har revisorn att stanna. 

Exempelvis en kombination av anställningsintervju och tester ger en större möjlighet att 

förutspå de sökandes framtida arbetsinsatser (Fellinger, 2010). Komplexiteten av urvalsverktyg 

i rekrytering- och urvalsprocessen mättes i enkäten genom fråga 11: 

Var vänlig markera vilka nedanstående steg Ni genomgick under Er rekrytering- och 

urvalsprocess för nuvarande byrå. 

Inskick av CV och personligt brev, Intervju, Tester, Referensinsamling, Möte med eventuellt 

framtida kollegor, Annat. 

 

Ovanstående urvalsverktyg är valda utifrån Tixiers (1996) och Blooms (1944) studier. De 

verktyg som använts i samband med en respondents rekrytering- och urvalsprocess räknades 

sedan samman och det totala antalet verktyg som varje respondent hade genomgått blev 

tillsammans den siffra som sedan användes i de statistiska testerna.  

 

Mentorskap. Hall och Smith (2009) hävdar att enbart närvaron eller frånvaron av en mentor 

inte har en betydelse för om revisorerna stannar på revisionsbyrån eller inte. Däremot menar 

de att mentorns stöd kan ha en betydelse för revisorernas benägenhet att stanna. Av den 

anledningen fick respondenterna besvara om de haft en mentor under sin karriär genom fråga 

15: 

Har Ni under Er karriär som revisor haft en mentor som hjälpt Er fram i karriären och 

påverkat Er kompetens inom revision? 

Ja (0) Nej (1) 

 

Arbetstillfredsställelse användes som en kontrollvariabel med antagandet att en revisor som 

trivs och känner tillhörighet med byrån och kollegorna har en större benägenhet att stanna kvar 

i organisationen (Bullen & Flamholtz, 1985, se Chi et. al., 2013). Arbetstillfredsställelse mättes 

i enkäten genom fråga 18 (se appendix 8.4) och vid utformningen av frågan hämtades 

inspiration från Umans, Broberg, Schmidt, Nilsson och Olsson (2016) som undersökt 

sambandet mellan företagskultur och revisorernas välmående: 

Hur känner du inför… Svara mellan 1-7 där 1 är obehag och 7 är glädje. 

- Ditt arbete? 
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- Dina arbetskamrater? 

- Dina arbetsuppgifter? 

- Arbetsmiljön på din arbetsplats? 

  

4.6.5 Sammanställning av variabler  
Tabell 4.1 – Sammanställning av variabler 
Beroende variabel • Benägenhet att stanna på byrån 

- Anställningstid på nuvarande byrå /Antal år i branschen 
Oberoende variabler • Rekrytering-och urvalsprocess 

- Bemötande 
- Kommunikation  

• HR-utveckling  
- Mentorskap 
- Karriärutveckling 

Kontrollvariabler • Kön 
• Ålder 
• Titel 
• Partner 
• Revisionsbyrå 
• Kontorsstorlek 
• Påskrivande uppdrag 
• Varaktighet som godkänd/auktoriserad revisor 
• Komplexitet av urvalsverktyg 
• Närvaro/frånvaro av mentor 
• Arbetstillfredsställelse 

 
 
4.7 Analysmetoder 
För att testa vår modell som byggdes i den teoretiska referensramen (kapitel 3) kommer det 

insamlade empiriska materialet från enkätundersökningen att analyseras i datorprogrammet 

SPSS. Enligt Bryman och Bell (2005) är en signifikansnivå på 10 % tillförlitlig inom 

företagsekonomiska studier varför vi valt att använda oss av konfidensgraden 90 % och inte 95 

% som skulle acceptera en lägre nivå av felaktiga slutsatser.  

 

I resultatavsnittet kommer till en början ett Cronbach´s alpha test att göras och presenteras för 

att säkerställa reliabiliteten på måtten. Detta test kan vara till hjälp för att se om respondenterna 

förstått modellens koncept på samma sätt. Alpha testet var även till hjälp när vi genomförde en 

faktoranalys som är ett bättre sätt att mäta om respondenterna upplevt de oberoende variablerna 
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som ett koncept eller som olika koncept. Vidare gjordes ett normalfördelningstest för att 

bedöma spridningen av variablerna. Ett normalfördelningstest är även till hjälp vid bedömning 

av vilken typ av korrelationsanalys som ska göras, det vill säga, Pearson r eller Spearman’s 

rho, varav det sistnämnda användes i vår studie. Därefter gjordes en korrelationsanalys för att 

enbart se om det finns ett samband mellan våra variabler. För att se hur starkt respektive svagt 

samband det finns mellan variablerna, vilken variabel som påverkar vilken och i vilken 

utsträckning gjordes en multipel regressionsanalys. En multipel regressionsanalys valdes för 

att vår modell består av fler variabler än bara beroende och oberoende variabler. Utöver dessa 

test har även ett test över den beskrivande statistiken gjorts för att få en överblick på 

respondenternas svar för varje fråga som ställts i enkäten.  

 

4.8 Metodkritik 
I detta avsnitt ska vi förklara hur vår studie uppfyller kraven för validitet, reliabilitet samt 

forskningsetiska aspekter för att säkerställa att studien är genomförd på ett tillförlitligt och 

korrekt sätt.  

 
4.8.1 Validitet 
Validitet innebär att måttet verkligen mäter det begrepp som måttet avser att mäta och anses av 

Bryman och Bell (2005) vara ett av de viktigaste kriterierna för forskning. För att kunna uppnå 

full validitet krävs reliabilitet, det vill säga, att mätinstrumentet inte tillåter slumpmässiga fel. 

(Bryman & Bell, 2005). 

 

I vår undersökning är mätinstrumentet en webbaserad enkät, i vilken frågorna utformats med 

inspiration från tidigare forskning. Eftersom faktorerna i vår modell därmed mäts på liknande 

sätt som i tidigare forskning antas det öka validiteten. Vidare har användningen av en 

webbaserad enkät minskat risken för fel vid inmatningen eftersom svaren från enkäten direkt 

kunde exporteras till Excell och därefter importeras till SPSS utan risk för tryckningsfel vid 

manuell inmatining.  

 

De koncept som använts för att studera vårt mått, revisorernas benägenhet att stanna på 

revisionsbyrån, är bemötande, kommunikation, mentorskap och karriärutveckling. Det kan 

antas vara trovärdigt att studera vad som påverkar revisorer att stanna med hjälp av måttet 

anställningstid på nuvarande byrå/antal år i branschen eftersom måttet använts i en tidigare 
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studie. Ekvationen är med andra ord beprövad och kan därför antas som tillförlitlig. Trots detta 

kan den ha bristande validitet då det kan tänkas finnas andra mått som bättre skulle kunna mäta 

vårt koncept. För att förbättra validitetsstegen har därför förstudien genomförts för att 

säkerställa de begrepp vi använt oss av för att identifiera de begrepp som revisorer tänker på i 

de givna sammanhangen. 

4.8.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om kvaliteten i de mått som används och handlar i grunden om måtten och 

mätningarnas tillförlitlighet. Måtten ska vara pålitliga för att resultaten ska bli korrekta samt 

att samma undersökning skulle kunna genomföras på nytt och få samma resultat som vår studie 

fick, vilket i sin tur hade bevisat att vår studie är tillförlitlig. Vidare ska måtten som används 

vara stabila över tiden för att försäkra sig om att resultatet från ett urval av respondenterna inte 

fluktuerar. (Bryman & Bell, 2005). 

 

För att säkerställa måttens pålitlighet i vår studie har vi valt att ställa flera frågor som avser att 

mäta samma sak. Vidare har operationaliseringen av variablerna, samt vårt tillvägagångssätt 

beskrivits på ett noggrant och ingående sätt för att studien ska kunna göras om utifrån samma 

förutsättningar och då få samma resultat som vår studie fick.  

 

För att säkerställa reliabiliteten av måtten i studien kommer de att testas i ett Cronbach’s alpha 

test innan vi fortsätter vår analys och sätter samman våra variabler till kategorier. Då vi fick ett 

stort antal obesvarade enkäter är det svårt att veta deras upplevelse av rekrytering- och 

urvalsprocessen samt HR-utvecklingen på deras arbetsplats. Vidare vet vi inte heller om de 

respondenter som besvarat vår enkät svarat ärligt, varför en ny undersökning kanske inte skulle 

ge samma resultat om de resterande respondenterna skulle svarat. 

 

4.8.3 Forskningsetiska aspekter 
Under genomförandet av studien har fyra forskningsetiska aspekter tagits hänsyn till; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För det 

första har informationskravet uppfyllts då respondenterna blivit informerade om studiens syfte 

genom det intressemail som följde med enkäten. Vidare blev de även informerade om att det 

var frivilligt att delta i undersökningen då vi skrev att det var en inbjudan till att delta i vår 

studie. Följaktligen uppfylls även samtyckeskravet då respondenterna själva fått bestämma om 
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de vill medverka eller inte och om de väljer att delta samtycker de i och med sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet är uppfyllt då vi i följebrevet förklarade att alla svar kommer behandlas 

konfidentiellt och vi har i enkäten inte frågat om varken namn eller vilken stad de bor i. Som 

sista fråga i enkäten fick de dock själva välja om de vill ta del av studien när den är klar. För 

att detta ska vara möjligt krävs att vi får deras mailadress, vilket således innebar att de behövde 

fylla i den själva. I det fallet blev deras svar inte längre konfidentiella. Dessa givna mailadresser 

kommer dock raderas när uppsatsen är klar och de fått ta del av studien. Vad gäller förstudien 

valde vi att benämna de tre intervjuade revisorerna som revisor 1, 2 respektive 3 istället för att 

nämna deras namn. På samma sätt valde vi att inte skriva vilken byrå de arbetade på utan enbart 

nämna om de arbetade på en av the Big7 eller inte. Till sist är även nyttjandekravet uppfyllt då 

det insamlade materialet om enskilda individer från vår förstudie och från vår enkät endast 

kommer användas i vår forskning och dess ändamål och kommer inte spridas vidare till någon 

tredje part. (Patel och Davidson, 2011).  
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5. Empiriskt resultat och analys  
 

I studiens femte kapitel kommer resultatet från studiens enkät presenteras. Avsnittet börjar med 

en bortfallsanalys där antalet respondenter som fick ta del av enkäten samt hur många som 

besvarade den presenteras. Vidare presenteras beskrivande statistik för att se variablernas 

spridning och därefter ett Cronbach’s alpha test som syftar till att mäta om respondenterna 

uppfattade enkätfrågorna om varje koncept (bemötande, kommunikation, mentorskap, 

karriärutveckling samt arbetstillfredsställelse) på liknande sätt. Vidare presenteras en 

korrelationsanalys för att se om det finns några samband mellan variablerna samt den 

multivariata regressionsanalysen som består av flera olika modeller varifrån våra hypoteser 

bekräftas eller förkastas. Avslutningsvis ges förslag på signifikanta modeller för denna studie 

i form av en post-hoc analys.  

 

 

5.1 Bortfallsanalys på data 
Under datainsamlingen skickades en bifogad länk till enkäten via mail till 3150 godkända och 

auktoriserade revisorer i Sverige, vars mailadresser fanns registrerade på FARs hemsida vid 

insamlingstillfället. Sju stycken mailadresser av 3150 gick inte att skicka till och räknas därför 

som bortfall. Konstruktionen och uppföljningen av enkäten gjordes med hjälp av 

SurveyMonkey som visade en överblick över alla respondenters svar samt varje respondents 

enskilda svar i takt med att svaren kom in. Enkäten som var öppen i sammanlagt 9 dagar 

besvarades av totalt 124 godkända och auktoriserade revisorer av de 3143 revisorer som mottog 

enkäten.  

 

Av de respondenter som valde att besvara enkäten valde en respondent att inte besvara frågan 

om födelseår, en valde att inte besvara frågan om titel, en hoppade över partner och en hoppade 

över hur många år de varit godkänd/auktoriserad revisor. Vidare hoppade 25 revisorer över 

frågan om antalet steg de genomgick i sin rekryteringsprocess. De flesta av respondenterna 

som hoppade över denna fråga skrev dock kommentarer till varför de inte svarat på frågan. 

Svaren varierade men handlade framförallt om att de hade startat byrån på egen hand eller blivit 

headhuntad av någon bekant. 14 respondenter valde att inte besvara frågan om upplevelsen av 

rekrytering- och urvalsprocessen. Upplevelsen av kommunikationen under rekrytering- och 
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urvalsprocessen valde 15 respondenter att hoppa över. Om revisorn haft en mentor i sin karriär 

valde två respondenter att inte besvara. En respondent hoppade över frågan om upplevelsen av 

mentorskapet och tre revisorer valde att inte besvara frågan om vad deras nuvarande arbetsplats 

ger möjlighet till. Hur revisorerna känner inför de olika givna situationerna valde fyra 

respondenter att hoppa över. Dessa ofullständiga enkäter skulle kunna tas bort och räknas som 

bortfall, men då vi redan fick in ett ganska litet urval i vår undersökning har vi valt att trots 

detta ha med deras övriga svar i vår studie. Detta innebär att vi i analysen kommer få varierande 

N värden (antal) i de olika modellerna.  

 

Den låga svarsfrekvensen skulle kunna bero på att mailen vi skickade ut hamnade som 

skräppost hos revisorerna vilket gjorde att de inte såg mailet. Möjligtvis kom inte alla mail 

fram på grund av att det kanske stod fel mailadresser på FARs hemsida. Anledningen till den 

låga svarsfrekvensen skulle också kunna antas bero på att revisorerna möts av en hög 

arbetsbelastning under våren och hade därför inte tid att besvara den. Om enkäten skulle varit 

öppen längre och vid ett annat tillfälle på året hade svarsfrekvensen troligtvis blivit högre. Dock 

kan den låga svarsfrekvensen också bero på att vår enkät inte var den första som revisorerna 

mottog i år, då det antagligen är fler studenter än vi som forskar inom revision under våren i 

Sverige. Revisorerna väljer därmed kanske att enbart besvara de första enkäterna som de får 

och ignorerar sedan att svara på resten som kommer in. Genom att skicka ut enkäten under en 

annan tid på året, ha den öppen en längre tid och vara bland de första som gör detta skulle 

kunna antas ha lett till en högre svarsfrekvens.  

 

Flera av de revisorer som mottog enkäten, men som inte svarade på den, skickade ett mail till 

oss och förklarade att de själva startat upp byrån, varför de inte såg sig själva som relevanta 

respondenter. De hade helt enkelt inte ingått i någon rekryteringsprocess och antog att de 

därmed inte kunde ge några svar på några av våra frågor. Andra automatiska svar vi fick 

meddelade att revisorerna var på semester eller föräldrarlediga.  

 

5.2 Beskrivande statistik 
Nedan kommer den data som samlats in genom vår kvantitativa studie presenteras. Variablerna 

kommer redovisas genom maximumvärde, minimumvärde och medelvärde. Genom dessa mått 

kan en överblick för respondenternas svar ges. Beskrivande statistik kommer användas för att 
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förklara variablernas spridning. Först gjordes därför ett Kolmogorov-Smirnovs 

normalfördelningstest för att se om studiens beroende variabeln var normalfördelad eller inte, 

vilken visas i nedanstående histogram. 

 

Modell 5.1 – Histogram över studiens beroende variabelns normalfördelning 

 
Histogrammet i modell 5.1 visar att studiens beroende variabeln inte är normalfördelad då 

signifikansnivån visades uppgå till 0,000. Studiens beroende variabeln är med andra ord 

signifikant och ett signifikant resultat på Kolmogorov-Smirnovs normalfördelningstest innebär 

i sin tur att variabeln inte är normalfördelad. (Pallant, 2013).  

 

Tabell 5.1  – Beskrivande statistik för kontrollvariabler 

 

Variabler Antal Andel 
Kön Kvinna 34 27,4%

Man 90 72,6%
Bortfall 0 0%

Titel Godkänd 18 14,5%
Auktoriserad 105 84,7%
Bortfall 1 0,8%

Partner Ej partner 58 46,8%
Partner 65 52,4%
Bortfall 1 0,8%

Revisionsbyrå Deloitte 1 0,8%
Ernst & Young 17 13,7%
KPMG 20 16,1%
PWC 14 11,3%
Grant Thornton 5 4%
BDO 6 4,8%
Mazars SET 3 2,4%
Annan 58 46,8%
Bortfall 0 0%

Närvaro/frånvaro av mentor Ej mentor 57 46 %
Mentor 65 52,4%
Bortfall 2 1,6%

Medelvärde Minimum Maximum
Arbetstillfredsställelse 23,5812 4,00 28
Ålder 48,47 29 74
Kontorsstorlek 157,42 1 3500
Påskrivande uppdrag 90,41 0 936
Varaktighet som godkänd/auktoriserad 15,82 1 48
Komplexitet av urvalsverktyg 2,51 1 5
Not: N=124
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I tabell 5.1 visas den beskrivande statistiken för studiens kontrollvariabler kön, ålder, titel, 

partner, revisionsbyrå, kontorsstorlek, påskrivande uppdrag, varaktighet som 

godkänd/auktoriserad, komplexitet av urvalsverktyg, närvaro/frånvaro av mentor samt 

arbetstillfredsställelse. I tabell 5.1 går det notera att av de 124 som svarade på enkäten var 90 

respondenter män och 34 respondenter kvinnor. Totalt var det 18 godkända revisorer och 105 

auktoriserade revisorer som svarade på enkäten. Av dessa 90 män var det 14 som var godkända 

revisorer och 75 som var auktoriserade. Vidare visar tabellen att 58 av respondenterna, vilket 

motsvarar 46,8 % inte är partner på byrån de arbetar på medan 65 av respondenterna, vilket 

motsvarar 52,4 % är partner på byrån de arbetar på. Resultaten ger en indikation på att 

revisionsbranschen är ett mansdominerat yrke där män främst blir partner för den byrå de 

arbetar för jämfört med kvinnor.   

 

Vad gäller fördelningen mellan hur många respondenter som arbetar på vilken revisionsbyrå 

går det notera att fler respondenter arbetar på annan byrå än någon av de Big7 (Deloitte, Ernst 

& Young, KPMG, PwC, Grant Thornton, BDO och Mazars Set). Anledningen till att annan 

revisionsbyrå fått en högre svarsfrekvens jämfört med de andra byråerna kan antas bero på att 

revisorer som arbetar på Big7 har en högre arbetsbelastning och har fler riktlinjer att arbeta 

efter än vad revisorer som arbetar på en annan byrå har. Detta antagande grundar vi på ett mail 

vi fick av en revisor från ett av Big7:s kontor som inte besvarade enkäten utan sa att byrån han 

arbetar på samlar alla enkäter och väljer därefter ut vilka de ska svara på två gånger om året. 

Vad som kan utläsas från tabell 5.1 är att 66 revisorer som motsvarar 53,2 % arbetar på Big7 

medan 58 revisorer som motsvarar 46,8 % av respondenterna arbetar på en annan byrå. Viktigt 

att poängtera är att byråerna inte kommer analyseras var för sig utan en uppdelning kommer 

göras för Big7 och annan revisionsbyrå. Innan regressionsanalysen görs kommer därmed 

variablerna om revisionsbyråer att kodas om, där 0 står för Big7 och 1 för annan byrå.  

 

Vidare visar tabell 5.1 resultaten på frågan om revisorerna haft en mentor i sin karriär eller inte. 

Det var 122 respondenter som besvarade denna fråga av det totala antalet 124 som deltog i 

enkätundersökningen. Av dessa 122 var det 65 revisorer (53,3 %) som hade haft en mentor i 

sin karriär och 57 revisorer (47 %) som inte hade haft en mentor under sin karriär. 
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I tabell 5.1 visas avslutningsvis beskrivande statistik för revisorernas arbetstillfredsställelse, 

ålder, kontorsstorlek, påskrivande uppdrag, varaktighet som godkänd/auktoriserad samt 

komplexitet av urvalsverktyg. Av de 124 respondenterna som svarat på enkäten uppgår 

medelvärdet för om de känner arbetstillfredsställelse på byrån till 23,5812. Åldern mellan 

respondenterna varierar kraftigt, då den yngsta revisorn är 29 år och den äldsta är 74 år. 

Eftersom ålder varierar kraftigt har medelåldern valts att presenteras, vilken uppgår till 48,47 

år. Även kontorsstorlek varierar kraftigt bland respondenterna, där den lägsta kontorsstorleken 

uppgick till en anställd och den största till 3500 anställda, varför medelvärdet valts att 

presenteras vilken uppgår till 157,42 stycken. Det känns dock orimligt att det är 3500 anställda 

på ett kontor, samtidigt som medelvärdet bland 124 svarande är 157,42 anställda per kontor. 

Variationen kan tänkas bero på att respondenterna missförstod frågan och istället svarade på 

frågan genom att nämna hur många som totalt arbetar på byrån över hela Sverige. Vidare 

varierar även respondenternas svar om antal påskrivande uppdrag, närmare bestämt mellan 0 

och 936 stycken, vilket ger ett medelvärde på 90,41 stycken. Detta skulle kunna bero att vissa 

revisorer har fler ansvarsuppdrag än andra revisorer. Vad gäller totalt antal år som revisor 

(inklusive åren som revisorsassistent) varierar svaren mellan 2 och 54 år, vilket ger ett 

medelvärde på 21,61 år. Antagandet om att en revisor endast arbetat i 2 år totalt och redan är 

godkänd eller auktoriserad revisor känns inte rimligt då det går utanför kraven för att bli 

auktoriserad revisor idag (Revisorsnämnden, u.å). Vidare visar antal år som 

godkänd/auktoriserad revisor att respondenterna arbetat mellan 1 och 48 år som 

godkänd/auktoriserad revisor, vilket ger ett medelvärde på 15,82 år. Avslutningsvis visar 

komplexiteten av urvalsverktyg att medelvärdet för hur många urvalsverktyg som revisorerna 

genomgått under sin rekrytering-och urvalsprocess uppgick till 2,51 stycken där 

minimumvärdet uppgick till 1 och maximumvärdet till 5. Eftersom svaren på frågorna som 

berör variablerna arbetstillfredsställelse, ålder, kontorsstorlek, påskrivande uppdrag, 

varaktighet som godkänd/auktoriserad revisor samt komplexitet av urvalsverktyg varit 

varierande presenteras medelvärde, maximum samt minimumvärde för enbart dessa variabler.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att vårt urval vad gäller kön och byråtillhörighet är 

representativt då kön i vår studie uppgår till 27, 4 % kvinnor och 72,6 % män, samtidigt som  

Supervisory Board of Public Accountants (2014, se Broberg et al., 2014) påstår att 30 % av 

revisorerna i Sverige är kvinnor och 70 % är män. Vad gäller byråtillhörighet har vi valt att 
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undersöka Big7 och fick av våra respondenter svaret att 53,2 % arbetar på Big7 och 46,8 % 

arbetar på annan byrå än någon av de Big7. Jämfört med Supervisory Board of Public 

Accountants (2014, se Broberg et al., 2014) är detta representativt, trots att de använder Big4 

där 53 % av de svenska revisorerna arbetar på någon av Big4s kontor och 47 % arbetar inte på 

någon av Big4s kontor. Dock anses inte partner vara representativt då vi observerat att 52,4 % 

av våra respondenter är partner och 46,8 % är inte partner. Detta innebär att det är många 

partners som besvarat vår enkät i jämförelse med Supervisory Board of Public Accountants 

(2014, se Broberg et al., 2014) som påstår att 25 % av svenska revisorer är partners. 

 

Tabell 5.2 – Beskrivande statistik för oberoende variabler  

 

 

I tabell 5.2 visas den beskrivande statistiken för studiens oberoende variabler bemötande, 

kommunikation, mentorskap och karriärutveckling. Tabellen visar en sammanslagning av alla 

påståenden som fanns i enkäten vad gäller revisorernas upplevelse av bemötandet och 

kommunikationen under rekrytering-och urvalsprocessen samt upplevelsen av revisionsbyråns 

HR-utveckling med fokus på mentorskap och karriärutveckling. Sammanslagningen av 

påståendena gjordes efter att ett Cronbach’s alfa test genomfördes för att se om respondenterna 

uppfattade påståendena om varje koncept på samma sätt (se avsnitt 5.3).  

 

Upplevelsen av revisorernas rekryteringsprocess mättes i enkäten genom att be revisorerna 

besvara några påståenden om rekryterarens bemötande och kommunikationen under själva 

rekryteringsprocessen. På samma sätt fick revisorerna svara på påståenden gällande 

revisionsbyråns HR-utveckling med fokus på mentorskap och möjligheten till 

karriärutveckling. Varje påstående innehöll en likertskala från 1 till 7 där 1 stod för instämmer 

inte alls och 7 för instämmer helt. Vi väljer att inte redovisa några skillnader mellan godkända 

och auktoriserade revisorer och deras svar på påståendena utan behandlar enbart varje 

Variabler Medelvärde Minimum Maximum
Bemötande 39,8365 7 49
Kommunikation 27,3796 5 35
Mentorskap 26,7302 10 35
Karriärutveckling 17,8347 6 21
Not: N=124
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påstående för sig. Detta eftersom vi inte anser att det är någon skillnad mellan dessa två då de 

i princip kan uppfattas som samma titel (Elg & Jonnergård, 2010).  

 

Vad som kan utläsas utifrån ovanstående tabell (tabell 5.2) är att de revisorer som besvarat 

enkäten (se appendix 8.4) har haft liknande åsikter om alla påståenden då medelvärdet för 

bemötande (39,8365), kommunikation (27,3796), mentorskap (26,7302) samt 

karriärutveckling (17,8347) uppgick till ett värde som ligger närmre maximumvärdet än 

minimumvärdet. Detta ger en indikation på att respondenternas upplevelse av bemötandet och 

kommunikationen under rekryterings-och urvalsprocessen överlag var bra. Även upplevelsen 

av HR-utvecklingen med fokus på mentorskap och karriärutveckling på byrån verkar 

respondenterna ha upplevt positivt. Detta kan även konstateras genom att räkna ut ett 

medelvärde för varje påstående som presenteras för varje variabel enligt följande vilken visar 

höga medelvärden närmare 7 än 1 där 7 är instämmer helt och 1 instämmer inte alls: 

Bemötande: 5,69 

Kommunikation: 5,48 

Mentorskap: 5,35 

Karriärutveckling: 5,94 

 

Tabell 5.3 – Beskrivande statistik för studiens beroende variabeln 

 
 

I tabell 5.3 visas den beskrivande statistiken för studiens beroende variabel, revisorernas 

benägenhet att stanna på byrån. Variabeln mättes genom att respondenterna fick svara på hur 

länge de varit anställda på byrån respektive arbetat i branschen. Dessa svar dividerades sedan 

med varandra enligt nedanstående ekvation: 

 

Benägenhet att stanna på byrån = anställningstid på nuvarande byrå/antalet år i branschen 

 

I tabellen visas variabeln i enlighet med ovanstående ekvation där medelvärdet uppgår till 

0,7983, vilket kan ge en indikation på att 79,83 % av respondenterna har arbetat på samma byrå 

Variabler Medelvärde Minimum Maximum
Benägenhet att stanna 0,7983 0,04 4
Not: N=124
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sedan de började i branschen. Maximumvärdet uppgår dock till 4, vilket innebär att ett värde 

närmare 4 (400 %) kan betyda att revisorerna stannat på byrån de arbetar på under hela sin 

karriär. I detta fall uppgår medelvärdet inte ens till 1, vilket kan ge en indikation på att 

respondenterna inte haft stor benägenhet att stanna på byrån de arbetat på. Det kan också ge en 

indikation på att respondenterna svarat fel i enkäten genom att ha fyllt i att de arbetat en längre 

tid på byrån än i branschen (se avsnitt 6).  

 
5.3 Cronbach’s alpha  
 

Tabell 5.4 – Cronbach’s Alpha test 

 
 

Ett Cronbach´s alpha test gjordes i syfte att mäta om respondenterna uppfattade påståendena 

om varje koncept på samma sätt. Detta gjordes genom att varje påstående som ämnade att mäta 

respektive koncept lades ihop till en och samma variabel, inklusive arbetstillfredsställelse.  När 

alla påståenden som berörde revisorernas upplevelse av rekryterarens bemötande under 

rekryteringsprocessen slogs samman visade alpha-testet ett alpha värde på 0,936. På samma 

sätt visade även påståendena om revisorernas upplevelse av kommunikationen under 

rekryteringsprocessen ett alpha värde på 0,946. Vad gäller påståendena som berörde 

revisorernas upplevelse av HR-utvecklingen, närmare bestämt påståendena som handlade om 

mentorskap och karriärutveckling visade även dem ett alpha värde på 0,847 respektive 0,789 

Även påståendena vad gäller revisorernas uppfattning om arbetstillfredsställelsen på byrån 

lades samman och testades i ett Cronbach’s alpha test och visade ett värde på 0,846.  Alla 

koncept accepterades därmed av alpha testet då alpha värdet borde ligga över 0,7 för att anses 

vara trovärdiga (Pallant, 2013). Sammanfattningsvis går det att konstatera att respondenterna 

uppfattade respektive frågor om varje koncept på samma sätt.  

 

Variabler Alpha-värde Antal påståenden
Bemötande 0,936 7
Kommunikation 0,946 5
Mentorskap 0,847 5
Karriärutveckling 0,789 3
Arbetstillfredsställelse 0,846 4
Not: N=124

Rekrytering-och urvalsprocess

HR-utveckling
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5.4 Korrelationsanalys    
På grund av att studiens beroende variabeln och de oberoende variablerna inte visade sig vara 

normalfördelade (se modell 5.1) genomfördes ett Spearman’s rho korrelationstest (Pallant, 

2013) i syfte att se vilka variabler som korrelerar med varandra. I korrelationsmatrisen (se tabell 

5.5, se appendix 8.5) presenteras medelvärden, standardavvikelser och diverse korrelationer 

mellan variablerna. Varje fråga som i enkäten (se appendix 8.4) ämnade att mäta respektive 

koncept (se modell 3.1) utifrån ett antal olika påståenden har i korrelationsmatrisen lagts 

samman till en och samma variabel, inklusive arbetstillfredsställelse. Detta då påståendena om 

respektive koncept enligt Cronbach’s alpha ansågs uppfattas på samma sätt av respondenterna 

(se avsnitt 5.3).  

 

Utifrån korrelationsmatrisen (se tabell 5.5 i appendix 8.5) går det utläsa att det inte finns ett 

signifikant samband mellan de oberoende variablerna bemötande, kommunikation, mentorskap 

samt karriärutveckling och studiens beroende variabeln stanna. Däremot finns det en hög 

korrelation (0,799***) mellan de oberoende variablerna bemötande och kommunikation. Detta 

kan ge en indikation på att revisorer som upplevde ett gott bemötande under 

rekryteringsprocessen påverkades oberoende av kommunikationen. Utöver detta finns det fler 

oberoende variabler som korrelerar med varandra, (se korrelationsmatris tabell 5.5 i appendix 

8.5) vilka inte diskuteras vidare i den löpande texten. 

 
Vidare går det utifrån korrelationsmatrisen (se tabell 5.5 i appendix 8.5) att utläsa en positiv 

signifikant korrelation mellan arbetstillfredsställelse och bemötande (0,358***), 

kommunikation (0,405***), mentorskap (0,431**) samt karriärutveckling (0,449***). Detta 

kan tyda på att revisorer som känner sig tillfredsställda med sitt arbete upplevde bemötandet 

och kommunikationen som positiv under rekrytering-och urvalsprocessen och upplevde även 

revisionsbyråns HR-utveckling i form av mentorskap och karriärutveckling som positiv.  

 

Det går även notera att kön har ett svagt positivt signifikant samband mellan bemötande 

(0,213*), kommunikation (0,222*) och karriärutveckling (0,161†). Dessa samband kan indikera 

på att kvinnliga revisorer har en tendens att uppleva bemötandet och kommunikationen under 

rekrytering-och urvalsprocessen samt revisionsbyråns möjlighet till karriärutveckling mer 

positivt jämfört med män. Dock visar korrelationsmatrisen (se tabell 5.5 i appendix 8.5) ett 

svagt negativt signifikant samband mellan ålder och stanna (-0,286**), kommunikation (-0,19*) 
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och karriärutveckling (-0,189*). Dessa resultat kan tolkas som att äldre revisorer har en lägre 

benägenhet att stanna och att yngre revisorer upplever kommunikationen under rekrytering-och 

urvalsprocessen samt karriärutvecklingen i revisionsbyrån som mer positivt jämfört med äldre 

revisorer.  

 

Vad gäller variabeln partner finns ett positivt signifikant samband med den oberoende variabeln 

karriärutveckling (0,201*), vilket innebär att revisorer som är en partner på revisionsbyrån 

upplever karriärutvecklingen på byrån mer positivt jämfört med revisorer som inte är partner. 

Vi kan också notera att det finns en skillnad mellan revisorer som arbetar på Big7 och revisorer 

som arbetar på en annan byrå. Närmare bestämt går det utifrån korrelationsmatrisen (se tabell 

5.5 i appendix 8.5) att utläsa en negativ statistisk korrelation mellan annan revisionsbyrå och 

stanna (-0,201*) samt bemötande (-0,227**). Korrelationerna kan ge en indikation på att 

revisorer som arbetar på en annan byrå har en lägre benägenhet att stanna på byrån än de 

revisorer som arbetar på en av the Big7. Revisorer som arbetar på en av the Big7 upplevde även 

ett mer positivt bemötande under rekrytering-och urvalsprocessen än vad revisorer som arbetar 

på annan byrå gjorde. Kontorsstorlek har visat sig ha ett positivt samband med revisorernas 

benägenhet att stanna (0,260**) samt deras upplevelse av bemötandet under rekrytering-och 

urvalsprocessen (0,272**). Detta skulle kunna ge en indikation på att revisorer som arbetar på 

större kontor upplevde bemötandet under rekrytering-och urvalsprocessen som mer positivt än 

de revisorer som arbetar på ett mindre kontor. Dock visar korrelationsmatrisen (se tabell 5.5 i 

appendix 8.5) en negativ korrelation mellan kontorsstorlek och mentorskap (-0,246†), vilket 

kan tolkas som att revisorer som arbetar på större kontor (Big7) upplevde mentorskapet mer 

negativt än revisorer som arbetar på mindre. Vidare visar sig varaktighet som 

godkänd/auktoriserad revisor i korrelationsmatrisen (se tabell 5.5 i appendix 8.5) ha ett negativt 

signifikant samband mellan variablerna stanna (-0,209*), bemötande (-0,197*) och 

kommunikation (-0,185†). Med andra ord kan det antas att revisorer som arbetat som 

godkänd/auktoriserad revisor en kortare tid har en högre benägenhet att stanna på byrån och 

upplevde även bemötandet samt kommunikationen under rekrytering-och urvalsprocessen mer 

positivt jämfört med revisorer som arbetat en längre tid som godkänd/auktoriserad revisor.  

 

Vidare visade även komplexiteten av urvalsverktyg ha ett svagt positivt samband med både 

stanna (0,179†) och bemötande (0,202†), vilket skulle kunna betyda att revisorer som i sin 
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rekryterings-och urvalsprocess genomgått fler urvalsverktyg upplevt bemötandet som positivt 

och fått en högre benägenhet att stanna på byrån.  Det går även notera att närvaron/frånvaron 

av en mentor har ett positivt samband med bemötande (0,352***), kommunikation (0,386***) 

samt karriärutveckling (0,215*). Revisorer som haft en mentor vid sin sida under karriären 

skulle därför kunna antas ha upplevt även bemötandet och kommunikationen under 

rekrytering-och urvalsprocessen som mer positivt. På samma sätt gör närvaron/frånvaron av 

mentorn att revisorerna upplever även karriärutvecklingen på revisionsbyrån som positiv.  

 

I korrelationsmatrisen (se tabell 5.5 i appendix 8.5) går det slutligen notera att det föreligger en 

hög korrelation mellan ålder och varaktighet som godkänd/auktoriserad revisor (0,922***). 

Detta skulle kunna betyda att för varje år som går har revisorerna varit godkända/auktoriserade 

en längre tid än föregående år.  

 

5.5 Multipel regressionsanalys   
För att mäta sambandet mellan studiens beroende, de oberoende och kontrollvariablerna 

gjordes en multipel regressionsanalys. En multipel regressionsanalys valdes för att studien 

består av flera olika variabler (Pallant, 2013). Ett konfidensintervall på 90 % valdes därefter 

för att det i företagsekonomiska studier anses vanligast. Detta innebär att vi med 90 % säkerhet 

kan hävda att de samband som har en signifikansnivå på 10 % inte är slumpmässiga. (Bryman 

& Bell, 2005).  Vid korrelationsanalys finns det en risk för multikollinearitet och för att bedöma 

denna risk och därmed avstå från problemet används Variance Inflation Factor (VIF) i 

regressionsanalyser. Värden under 4 anses vara acceptabla och därmed inte riskbenägna för 

multikollinearitet. (Pallant, 2013).  

 

De olika regressionsmodellerna har olika n värden. Detta beror på att det är varierande antal 

respondenter som svarat på de olika frågorna i enkäten och att vi inte valt att utesluta alla 

ofullständiga enkäter. Variabeln närvaro/frånvaro av mentorskap valdes att uteslutas ur 

regressionsmodellerna eftersom den korrelerar högt med variabeln upplevelse av mentorskap.  
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Tabell 5.6.1 – Regressionsmodell för alla variabler  

 
 

I modell 1 (n=47) går det notera att alla variabler är inkluderade i modellen (se tabell 5.6.1), 

inklusive ålder och varaktighet som godkänd/auktoriserad revisor, som i korrelationsmatrisen 

(se tabell 5.5 i appendix 8.5) visade sig korrelera högt med varandra (0,922***). Denna 

korrelation visar sig tydligt i modell 1 genom VIF-värdet som uppgår till 13,741. Därmed finns 

en hög multikollinearitet i modellen. I nästkommande tester valdes därför ålder att uteslutas för 

att minska multikollineariteten och förhoppningsvis komma upp till en acceptabel 

signifikansnivå. Ålder valdes att ta bort eftersom att en regressionsmodell med alla variabler 

förutom ålder visade en lägre signifikansnivå närmare den acceptabla nivån 10 % (0,651) än 

en regressionsmodell som bestod av alla variabler förutom varaktighet som 

godkänd/auktoriserad revisor (0,638).  
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Tabell 5.6.2 – Regressionsmodell med alla variabler förutom ålder samt närvaro/frånvaro av 

mentor 

 
 

Genom att utesluta ålder ur nästkommande modeller gjorde att VIF värdet redan i modell 2 

(n=47) visade sig vara klart lägre än i föregående modell (4,481). Värdet ligger dock 

fortfarande över 4, vilket antogs bero på att de oberoende variablerna bemötande och 

kommunikation i korrelationsmatrisen (se tabell 5.5 i appendix 8.5) visade sig korrelera högt 

med varandra (0,799***). Trots att VIF värdet visade ett lägre värde är modellen fortfarande 

inte signifikant. I nästkommande modeller valdes därför varje oberoende variabel att testas var 

för sig med resterande variabler förutom ålder för att bekräfta eller förkasta våra hypoteser.  

 

5.5.1 Hypotesprövning 
 

Hypotes 1: En positiv upplevelse av bemötandet under rekrytering-och urvalsprocessen har 

ett positivt samband med revisorernas benägenhet att stanna kvar på revisionsbyrån. 
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Tabell 5.6.3 – Regressionsmodell för hypotes 1  

 
I modell 3 (n=89), där bemötande är den oberoende variabeln, går det notera att VIF-värdet 

denna gång ligger under 4, vilket betyder att det i modellen inte förekommer någon 

multikollinearitet mellan variablerna. Samtidigt visar modellen inget signifikant samband 

mellan revisorernas upplevelse av bemötandet under rekrytering-och urvalsprocessen och deras 

benägenhet att stanna varför hypotes 1 går att förkasta.  

 

 

Hypotes 2: En positiv upplevelse av kommunikationen under rekrytering-och urvalsprocessen 

har ett positivt samband med revisorernas benägenhet att stanna kvar på revisionsbyrån. 
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Tabell 5.6.4 – Regressionsmodell för hypotes 2 

 
I modell 4 (n=93), där kommunikation är den oberoende variabeln, uppgår VIF-värdet till 1,912 

vilket ligger under den acceptabla nivån 4 och indikerar på att det inte förekommer någon 

multikollinearitet i modellen. Modellen är dock inte signifikant, vilket kan betyda att det inte 

finns något samband mellan revisorernas upplevelse av kommunikationen under rekrytering-

och urvalsprocessen och deras benägenhet att stanna på byrån. Hypotes 2 går därmed att 

förkasta.  

 

Hypotes 3: En positiv upplevelse av mentorskap har ett positivt samband med revisorernas 

benägenhet att stanna kvar på revisionsbyrån. 
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Tabell 5.6.5 – Regressionsmodell för hypotes 3 

 
I modell 5 (n=53), där mentorskap är den oberoende variabeln, går det notera att VIF-värdet 

denna gång ligger under 4 (2,233), vilket betyder att det i modellen inte förekommer någon 

multikollinearitet mellan variablerna. Samtidigt visar modellen inget signifikant samband 

mellan revisorernas upplevelse av bemötandet under rekrytering-och urvalsprocessen och deras 

benägenhet att stanna varför hypotes 3 går att förkasta.  

 

Hypotes 4: En positiv upplevelse av karriärutvecklingsmöjligheter har ett positivt samband 

med revisorernas benägenhet att stanna kvar på revisionsbyrån 
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Tabell 5.6.6 – Regressionsmodell för hypotes 4  

 
I modell 6 (n=96), där karriärutveckling är den oberoende variabeln, uppgår VIF-värdet till 

1,879 vilket ligger under den acceptabla nivån 4 och indikerar på att det inte förekommer någon 

multikollinearitet i modellen. Modellen är dock inte signifikant, vilket kan betyda att det inte 

finns något samband mellan revisorernas upplevelse av karriärutvecklingen och deras 

benägenhet att stanna på byrån. Hypotes 4 går därmed att förkasta.  

 
5.5.2 Post-Hoc analys   
Eftersom inga av modellerna i tabell 5.6 (se appendix 8.5) visade någon signifikans valde vi 

att utforska studiens insamlade data och genomföra en post-hoc analys för att utforska studiens 

data för att hitta en signifikant modell. Denna modell ska förhoppningsvis vara till hjälp för 

framtida forskning när samband försöker finnas mellan revisionsbyråernas rekrytering-och 

urvalsprocess samt HR-utveckling och revisorernas benägenhet att stanna på byrån. För att 

komma fram till en signifikant modell genomfördes flera tester innan användbara modeller 

kunde presenteras. I modellen uteslöts kontrollvariablerna arbetstillfredsställelse, ålder, titel, 
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partner, kontorsstorlek, påskrivande uppdrag, komplexitet av urvalsverktyg samt om 

revisorerna haft en mentor eller inte. Dessa har uteslutits för att de inte ansågs vara tillräckligt 

tillförlitliga att ha med efter att enkätsvaren analyserats. Titel har inte ansetts vara relevant då 

godkänd/auktoriserad revisor idag har samma behörighet och kan tolkas ungefär som att de kan 

utföra samma saker (Elg & Jonnergård, 2010). Variabeln ålder antas heller inte ha någon 

påverkan på hur länge revisorerna stannar på byrån eftersom äldre revisorer med kortare 

arbetstid antagligen bytt arbetsplats (Gertsson & Friberg, 2014). Vidare har kontrollvariabeln 

kontorsstorlek inte heller antagits vara tillförlitlig eftersom svaren på frågan varierade kraftigt, 

vilket antagits som att några revisorer missuppfattade frågan och gav ett svar för alla kontor i 

Sverige. Närvaro/frånvaro av mentorskap valdes också att uteslutas ur regressionsmodellerna 

eftersom den visades korrelera högt med variabeln upplevelse av mentorskap.  

 

Tabell 5.6.7 – Post-hoc analys 1 
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I modell 7 (n=101) går det utläsa att viktiga kontrollvariabler som inkluderats i tidigare 

modeller uteslutits. Vidare går det utläsa att enbart revisorers upplevelse av kommunikation i 

samband med rekrytering-och urvalsprocessen har ett negativt signifikant samband med 

anställningstid, vilket kan tolkas som att revisorer som upplever kommunikationen mer positivt 

under rekrytering-och urvalsprocessen har en lägre anställningstid på byrån. Detta i sin tur 

motsäger vår hypotes om att en positiv upplevelse av kommunikationen ger en högre 

benägenhet att stanna. Med andra ord går det inte att utläsa något signifikant samband mellan 

revisorers upplevelse av bemötandet under rekrytering- och urvalsprocessen och deras 

anställningstid. Modellen förklarar variationen mellan de oberoende variablerna och studiens 

beroende variabeln med 48,6 % (R2 = 0,486). Ingen multikollinearitet förekommer i modellen 

heller vilket kan utläsas genom att inga av VIF-värdena överstiger 4 som är den maximala 

nivån som går att acceptera (Pallant, 2013).  

 

På grund av att de oberoende variablerna bemötande och kommunikation hade en hög 

multikollinearitet när resten av studiens variabler inkluderades i modellen valdes de oberoende 

variablerna att delas upp i två modeller. Viktiga kontrollvariabler valdes också att uteslutas, 

dels för att några hade en hög multikollinearitet, men också för att de inte ansågs vara 

tillförlitliga att ha med efter en närmre analys av respondenternas svar på enkäten (se appendix 

8.4).  
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Tabell 5.6.8 – Post-hoc analys 2 

 
Vidare genomfördes en post-hoc analys på de två andra oberoende variablerna mentorskap och 

karriärutveckling tillsammans med samma kontrollvariabler som föregående modell (modell 

7). Till skillnad från föregående modell går det utifrån modell 8 (n=61) utläsa att inga 

signifikanta samband kan hittas mellan revisorers upplevelse av mentorskap och 

karriärutveckling samt anställningstid på byrån.  
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Tabell 5.6.9 – Post-hoc analys 3 

 
I syfte att se om modellen visar signifikans när resten av alla studiens kontrollvariabler 

inkluderas tillsammans med studiens oberoende variabler och anställningstid på nuvarande 

byrå som beroende variabel genomfördes en sista post-hoc analys som framgår av modell 9 

(n=47). Från modellen går det inte att utläsa något signifikant samband mellan de oberoende 

variablerna bemötande, kommunikation, mentorskap och karriärutveckling och den beroende 

variabeln anställningstid.  
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6. Diskussion och slutsats 
 
I studiens sjätte kapitel presenteras en diskussion över tidigare studiers och denna studies 

resultat. Kapitlet inleds med en sammanfattning om vad tidigare studier påstått samt vad vår 

studie ämnat att undersöka och vad den kom fram till. Vidare diskuteras varför inga 

signifikanta samband fåtts vilket mynnar ut i en presentation av de genomförda post-hoc 

analyserna. Avslutningsvis presenteras studiens metodologiska, teoretiska, praktiska, 

empiriska samt samhällsenliga och etiska bidrag följt av begränsningar och förslag till 

framtida forskning samt avslutande reflektioner.  

 

Revisionsbyråernas rekryteringsprocess samt metoder för att hålla kvar sina anställda har visat 

sig vara avgörande för byråns framtid (Steadman, 2008). Hur en rekryterare bemöter sina 

utvalda kandidater under hela rekryteringsprocessen, och inte bara anställningsintervjun, har 

enligt tidigare studier visat sig ha en betydande roll för den sökandens val av arbetsplats 

(Boswell et al, 2003; Rynes, Bretz & Gerhart, 1991). Vidare har även kommunikationen i 

samband med rekrytering- och urvalsprocessen visat sig ha en betydande roll för den anställdes 

benägenhet att stanna på arbetsplatsen (Robbins & Judge, 2009; se Sutarjo, 2011; Bretz & 

Judge, 1994; O’Reilly, Chatman, & Caldwell, 1991; se Swider, Barrick & Zimmerman, 2015). 

Revisionsforskningen har bland annat visat att en bristande kommunikation mellan 

arbetsgivaren och den arbetssökande kan få en negativ effekt på revisorernas benägenhet att 

stanna. Detta då det kan uppstå ett förväntningsgap mellan de sökandes förväntningar och vad 

arbetet ger i verkligheten, vilket forskning visat vara en av förklaringarna till att revisorer valt 

att sluta arbeta på byrån (Steadman, 2008; Larkin, 2011). Förutom ett gott bemötande kan även 

en kontinuerlig kommunikation i samband med rekryteringsprocessen många gånger bli 

avgörande för att de sökande ska få ett positivt intryck av organisationen (Boswell et al., 2013). 

Genom att organisationen redan vid rekryteringstillfället ger de sökande realistisk information 

om både företaget och tjänsten kan det i sin tur minska risken för att ett förväntningsgap ska 

uppstå (Dean, 1983, se Phillips & Crain, 1996).  

 

För att organisationer ska överleva dagens konkurrenskraftiga affärsmiljö blir det dock inte 

enbart viktigt att rekrytera rätt kandidater utan det blir också viktigt att behålla dem (Wilhelmy 

et al., 2016). Utformningen och genomförandet av HR-utveckling i organisationer har därför i 
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många fall visat sig vara de avgörande faktorerna som får organisationen att kunna hålla kvar 

sina anställda (Cascio, 2014). Bland annat har mentorskap i tidigare studier föreslagits som ett 

sätt för revisionsbyråer att behålla sina anställda (Hall & Smith, 2009). Det finns forskning som 

visar att mentorn ger en minskad benägenhet för den anställde att sluta i organisationen (Barker 

et al., 1999; Herbohn, 2004; se Hall & Smith, 2009). Andra studier har samtidigt visat ett 

negativt samband mellan att ha en mentor och revisorernas benägenhet att lämna byrån (Barker, 

Monks, & Buckley, 1999; Scandura & Viator, 1994; Viator & Scandura, 1991; se Hall & Smith, 

2009). Viator (2001) har istället kommit fram till att det inte finns något samband alls (se Hall 

& Smith, 2009). Forskning som berör sambandet mellan mentorskap och revisorernas 

benägenhet att stanna har med andra ord visat varierande resultat på grund av svårigheterna 

med att operationalisera mentorskapet (Hall & Smith, 2009).  

 

Förutom mentorskap har tidigare studier visat att även karriärutveckling kan ha en positiv 

påverkan på de anställdas benägenhet att stanna då anställda som känner stöd i sin 

utvecklingsprocess finner större benägenhet att stanna i organisationen (Cohen 1988; se Shuck 

et al., 2014). Det är därför viktigt att organisationen hela tiden låter sin personal utvecklas för 

att de aldrig ska stanna i sin karriärutveckling (Greenberg & Baron, 2008, se Sutarjo, 2011) 

eftersom det annars kan få personalen att söka sig vidare till andra stabilare organisationer där 

de kan förvänta sig någon karriärutveckling (Ongori, 2007).  

 

Baserat på vad ovanstående studier sagt har syftet med denna studie varit att förklara hur 

revisorernas upplevelse av revisionsbyråernas rekrytering-och urvalsprocess samt HR-

utveckling påverkar revisorernas benägenhet att stanna och fortsätta arbeta på revisionsbyrån.  

Studien har fokuserat på att studera revisorers upplevelse av bemötandet och kommunikationen 

under rekrytering-och urvalsprocessen samt deras upplevelse av revisionsbyråns HR-

utveckling med fokus på mentorskap och karriärutveckling. 

 

Trots att korrelationsanalysen (se avsnitt 5.4 samt tabell 5.5 i appendix 8.5) visade att det skulle 

kunna finnas ett positivt signifikant samband mellan en positiv upplevelse av bemötande, 

kommunikation, mentorskap, karriärutveckling och benägenhet att stanna (Hypotes 1, 2,3 & 4, 

se avsnitt 3.7) visade regressionsanalysen (se avsnitt 5.5) att det inte fanns några samband alls, 

trots att respondenterna upplevde bemötandet, kommunikationen, mentorskapet samt 
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karriärutvecklingen som positiv. Alla studiens hypoteser kunde således förkastas, vilket skulle 

kunna tolkas som att studien undersökte fel faktorer som kan ha en påverkan på revisorers 

benägenhet att stanna då det finns få studier som gjorts kring urvalet i samband med 

rekryteringen (Mohammed, Alsabbah & Hazril, 2013). Med andra ord kan de koncept som vi 

ämnat undersöka ha ett samband med revisorernas benägenhet att stanna men att de 

kontrollvariabler som använts i studien gjort att utfallet inte blivit signifikant. 

En förklaring till varför ingen signifikans bland hypoteserna kunde påvisas skulle kunna bero 

på att de 52,4 % av respondenterna som motsvarade 65 stycken av de svarande är partner på 

byrån, då partners tenderar att känna sig mer förpliktade gentemot organisationen än till 

revisorsprofessionen (Broberg et al., 2014). Detta skulle kunna tolkas som att partners gärna 

förskönar bilden av sin revisionsbyrå. Respondenterna som är partner på byrån kanske ville ge 

byrån och även branschen ett gott rykte genom att svara på enkätens frågor på ett sätt som 

framstår som bra resultat. Tidigare studier har även hävdat att partnerskap är förknippat med 

en revisors framgång, då revisorer som inte kan bli partner på byrån de arbetar för har en högre 

benägenhet att söka sig vidare till andra byråer (Meuwissen, 1998). Baserat på antagandet om 

att partners gärna vill försköna bilden av den byrån de arbetar för gjordes en mer ingående 

analys genom att utesluta alla partners ur regressionsmodell 5.6.1 (se avsnitt 5.5). Denna 

modell visade en signifikansnivå på 3,6 % (0,036) och är ett betydligt bättre resultat än tidigare 

(0,642). Med andra ord visar resultatet att det finns ett samband mellan att vara partner på byrån 

och revisorers benägenhet att stanna på byrån och kan tolkas som att svaren kan variera 

beroende på om respondenten är partner eller inte på byrån.  

 

Förutom partner skulle även respondenternas ålder kunna vara en anledning till att det inte 

kunde hittas något stöd för hypoteserna då äldre revisorer med kortare anställningstid har visat 

sig ha en lägre benägenhet att stanna på byrån (Gertsson & Friberg, 2014). Detta skulle kunna 

tolkas som att äldre revisorer som har en lägre anställningstid på den aktuella byrån har haft en 

lägre benägenhet att stanna och därmed bytt arbetsplats fler gånger än yngre revisorer. Våra 

resultat visade att medelåldern bland respondenterna uppgick till 48,47 år, vilket också skulle 

kunna tolkas som att det var längesedan revisorerna anställdes och minns därför inte deras egna 

rekrytering-och urvalsprocess samt hur de upplevde den. Ålder visade sig också i 

korrelationsmatrisen (se tabell 5.5 i appendix 8.5) korrelera högt med varaktighet som 

godkänd/auktoriserad revisor (0,922***), vilket inte är förvånande då det kan antas att 
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revisorer för varje år som går varit godkänd/auktoriserade en längre tid än det föregångna året, 

varför ålder tillsammans med partner kan antas ha förstört utfallet av modellen. För att 

kontrollera vilken skillnad detta gav på vårt resultat gjorde vi en ny regressionsmodell där vi 

uteslöt alla respondenter över 50 år. Detta visade ingen större skillnad i vår studie men vi kan 

anta att det skulle visa en skillnad generellt då den nya signifikansnivån, trots att den inte blev 

signifikant, visade en lägre nivå än den tidigare modellen (modell 5.6.1).  

 

En annan förklaring till att vi inte får några signifikanta resultat kan vara att några respondenter 

antingen missuppfattat vår fråga eller att vi formulerat oss fel när vi ställde den. En närmare 

analys av respondenternas svar genomfördes därför, vilken visade att det fanns ett antal 

avvikande svar på de två frågor som ämnade att mäta studiens beroende variabel benägenhet 

att stanna på byrån med hjälp av frågorna 6 och 9 i enkäten (se appendix 8.4). Dessa svar 

dividerades sedan enligt ekvationen anställningstid på nuvarande byrå /antal år i branschen. 

Med anställningstid på nuvarande byrå menades i enkäten (se appendix 8.4) hur många år de 

arbetat på byrån medan antalet år i branschen menades med det antalet år de arbetat som revisor 

(inklusive revisorsassistent). Den närmare analysen visade att ett antal respondenter besvarat 

de två frågorna som att de arbetat en längre tid på byrån än i branschen. Detta betyder att dessa 

respondenter hade ett högre tal på frågan angående anställningstid på byrån (inklusive 

revisorsassistent) än på frågan angående antalet år i branschen.  Utifrån den beskrivande 

statistiken (se avsnitt 5.2) går det utläsa att det högsta värdet som ekvationen gav utifrån 

respondenternas svar var 4 (se tabell 5.3). Hade det högsta värdet visat sig vara 1 skulle det 

betyda att inga avvikande svar finns eftersom värden som uppgår till 1 innebär att respondenten 

arbetat som revisor på byrån lika länge som den arbetat i branschen. Respondenter som därmed 

fått ett högre värde än 1 i enlighet med vår ekvation kan således tolkas som att de är både 

auktoriserade redovisningskonsulter och revisorer och därmed besvarat frågan gällande 

anställningstid på nuvarande byrå som deras totala tid på byrån oavsett titel. Detta antagande 

grundas på FARs hemsida varifrån vi hämtat den totala populationens mailadresser där det 

framstod vilken titel respondenterna hade. Vi valde att även skicka enkäten till revisorer som 

både var auktoriserade revisorer och samtidigt auktoriserade redovisningskonsulter, varför det 

går tolka att det snarare var vi som var otydliga i enkäten än att respondenterna hade 

missuppfattat frågan fel. Detta skulle i framtida studier kunna undgås genom att vara mer 
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tydligare och enbart fråga efter anställningstid som revisor på nuvarande byrå istället för 

anställningstid på nuvarande byrå. 

 

För att komma fram till ett signifikant resultat utifrån de variablerna studien baseras på 

genomfördes tre post-hoc analyser (se avsnitt 5.5.2). Jämfört med tidigare har studiens 

beroende variabel revisorers benägenhet att stanna på byrån enbart valts att mätas utifrån 

variabeln anställningstid (antal år på nuvarande byrå) baserat på ovanstående antagande om att 

ekvationen ger snedvridna resultat. Vidare valdes även några kontrollvariabler att uteslutas 

baserat på antagandet om att det är för många kontrollvariabler i relation till de få respondenter 

som valde att svara på vår enkät. De kontrollvariabler som uteslutits är: arbetstillfredsställelse, 

ålder, titel, partner, kontorsstorlek, påskrivande uppdrag, komplexitet av urvalsverktyg samt 

om revisorerna haft en mentor eller inte. Dessa har uteslutits för att de inte ansågs vara 

tillförlitliga nog att ha med efter att enkätsvaren analyserats närmare. Titel har inte ansetts vara 

relevant då godkänd/auktoriserad revisor idag har samma behörighet och kan tolkas ungefär 

som att de kan utföra samma saker (Elg & Jonnergård, 2010). Variabeln ålder antas heller inte 

ha någon påverkan på hur länge revisorerna stannar på byrån eftersom äldre revisorer med 

kortare anställningstid antagligen bytt arbetsplats (Gertsson & Friberg, 2014). Vidare har 

kontrollvariabeln kontorsstorlek inte heller antagits vara tillförlitlig eftersom svaren på frågan 

varierade kraftigt, vilket antagits som att några revisorer missuppfattade frågan och gav ett svar 

för alla kontor i Sverige. Närvaro/frånvaro av mentorskap valdes också att uteslutas ur 

regressionsmodellerna eftersom den visades korrelera högt med variabeln upplevelse av 

mentorskap.  

 

Eftersom modell 1 i den multipla regressionsanalysen (se avsnitt 5.5) visade en för hög 

multikollinearitet mellan variablerna valde vi i första hand att dela upp de oberoende 

variablerna i två post-hoc analyser (modell 7  & 8, se avsnitt 5.5.2). Resultaten från de två 

första post-hoc analyserna påvisade att det föreligger ett negativt signifikant samband mellan 

variablerna revisorers upplevelse av kommunikation i rekrytering- och urvalsprocessen med 

revisorers anställningstid på nuvarande byrå. Detta kan vidare tolkas som att revisorer som 

upplever kommunikationen positivt under rekrytering-och urvalsprocessen har en lägre 

anställningstid som vidare kan tolkas som att de har en lägre benägenhet att stanna på byrån. 

Detta är med andra ord tvärtemot vad vår hypotes antog om att en positiv upplevelse av 



         
    Park Johansson & Okanovic 

    
 

	
88	

 

  

kommunikationen ger en högre benägenhet att stanna.  De resterande oberoende variablerna 

bemötande, mentorskap och karriärutveckling påvisade vidare inget signifikant samband med 

revisorers anställningstid på byrån. Den tredje post-hoc analysen gjordes genom att inkludera 

alla studiens variabler, tillsammans med studiens beroende variabel anställningstid på byrån 

som ämnar att mäta revisorernas benägenhet att stanna, vilken inte visade några signifikanta 

resultat.  

 

Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att tidigare studier som ämnat undersöka sambandet 

mellan revisorernas upplevelse av rekrytering- och urvalsprocessen samt HR-utvecklingen 

med revisorers benägenhet att stanna mestadels baserats på andra branscher än 

revisionsbranschen. Detta kan tolkas som att vår studie är ett nytt forskningsområde och det 

kan därför ta tid innan rätt faktorer identifieras som får revisorerna att stanna på byrån och 

därmed komma fram till ett signifikant resultat. Revisorernas benägenhet att stanna i 

revisionsbyråer kan med andra ord bero på andra koncept än de som denna studie presenterat 

och undersökt, det vill säga, upplevelse av bemötande, kommunikation, mentorskap och 

karriärutveckling.  

 
6.1.1 Teoretiskt bidrag  
Studiens teoretiska referensram har baserats på tre olika teorier; professionsteorin, Personal-

Organization fit teorin samt motivationsteorin. Professionsteorin har använts eftersom 

revisorer ingår i en profession och har en hög status i samhället (Agevall & Jonnergård, 2013; 

Brante, 2009). Personal-Organization fit teorin har vidare använts för att revisionsprofessionen 

länge haft problem med hög personalomsättning (Chi et al., 2013), varför det blir betydande 

för revisionsbyråerna att lägga resurser på att hålla kvar sin kvalificerade personal (Hall & 

Smith, 2009). Personal-Organization fit teorin beskriver nämligen hur organisationer i 

samband med rekryteringen kan se till att anställa rätt person med benägenhet att stanna i 

organisationen. Utifrån teorin härleddes det att upplevelsen av bemötandet och 

kommunikationen under rekrytering- och urvalsprocessen kan vara signifikant med 

revisorernas benägenhet att stanna. Motivationsteorin förklarar varför människor beter sig som 

de gör på arbetsplatsen när det gäller deras ansträngningar och de vägval de väljer. (Armstrong, 

2006). En god arbetstillfredsställelse har visat sig vara associerat med lägre avsikter för de 

anställda att sluta i organisationen (Bullen & Flamholtz, 1985; se Chi et al., 2013). I enlighet 

med våra resultat visade sig arbetstillfredsställelse ha ett positivt samband med upplevelsen av 
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bemötande, kommunikation, mentorskap och karriärutveckling.  Däremot kunde inga 

signifikanta resultat påvisas.  

 

Trots att inga signifikanta samband kunde påvisas har dock ett teoretiskt bidrag ändå gjorts 

eftersom studien kombinerat tre olika teorier och därmed testat olika teoretiska perspektiv. 

Teorierna valdes att implementeras inom revisionsbranschen för att förhoppningsvis kunna ge 

svar på hur revisionsbranschen kan minska sin personalomsättning genom att välja rätt 

kandidat till tjänsten redan under rekrytering- och urvalsprocessen för att sedan implementera 

de HR-metoder som ger revisorerna störst benägenhet att stanna på revisionsbyrån. Baserat på 

vår studie skulle det kunna finnas ett samband mellan revisorers upplevelse av bemötandet och 

kommunikationen under rekryterings- och urvalsprocessen samt deras upplevelse av 

mentorskap och karriärutveckling med deras benägenhet att stanna om deras benägenhet att 

stanna enbart mäts med hjälp av anställningstid på nuvarande byrå.  

 
6.1.3 Praktiskt och empiriskt bidrag 
Vår studie kan praktiskt bidra med information till svenska revisionsbyråer för att minska sin 

personalomsättning genom att dels identifiera rätt kandidat redan under rekrytering- och 

urvalsprocessprocessen med störst benägenhet att stanna på arbetsplatsen och dels kunna hitta 

de HR-metoder som gör att revisorn stannar på arbetsplatsen. Vi hoppas att revisionsbyråer 

kan ta till sig av vår studie även om den inte påvisade samma resultat som tidigare studier 

(bland annat Taylor & Bergmann, 1987) som påvisade att en bättre kommunikation under 

rekryteringsprocessen ger en ökad sannolikhet för den sökande att acceptera jobberbjudandet. 

Med andra ord hoppas vi att revisionsbyråer väljer att lägga mer resurser på rekryteringen för 

att finna de faktorer som identifierar den  kandidat som har störst benägenhet att stanna på 

byrån. När de sedan valt rätt kandidat hoppas vi att revisionsbyråerna kan ta del av denna studie 

i framtiden när den utvecklats för att ge signifikanta resultat på hur mentorn och 

karriärutveckling kan ge revisorer högre benägenhet att stanna på revisionsbyrån. Tyvärr gav 

inte denna studie de signifikanta resultat vi hoppades på och vår studies resultat stödjer därför 

Viators (2001, se Hall & Smith, 2009) resultat om att det inte finns något samband mellan 

mentorskap och en minskad benägenhet för revisorer att sluta. 

 

Vidare kan studien empiriskt bidra med att påvisa vilka av våra respondenter som haft en 

mentor under sin karriär eller möjlighet till karriärutveckling eller inte. Studien kan även bidra 
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med att påvisa hur våra respondenter upplevt bemötandet, kommunikationen, mentorskapet 

och karriärutvecklingen.  

 

6.1.4 Samhällsenligt och etiskt bidrag  
Revisorn har både makt och status i samhället, vilket kan skadas, bland annat när skandaler 

uppstår. Vi tänker att även den höga personalomsättningen i revisionsbyråer kan ge 

revisorsyrket en negativ klang. Som sagt är en viss personalomsättning både förväntad och 

eftersträvad, men en allt för hög personalomsättning är till nackdel för revisionsbyråer (Law, 

2005; Hiltebeitel et al., 2000 samt Herda & Lavelle, 2012). Denna studie kan ses som en början 

till forskning kring hur revisionsbyråer redan vid rekrytering- och urvalstillfället kan identifiera 

de kandidater som har störst benägenhet att stanna på byrån. Vi vill även bidra med att påvisa 

vilka faktorer som påverkar en revisors benägenhet att stanna senare under anställningen. Även 

om vår studie inte gett några signifikanta resultat har vi trots det bidragit till att utesluta faktorer 

som framtida forskare då inte behöver undersöka.  

 

Under vår förstudie intervjuade vi tre revisorer, vilka förmedlade sina syner på 

revisionsbranschen och personalomsättningen. Vi fick fram att de tycker att det är mycket att 

göra periodvis under året och att de har en önskan om att ha arbetet mer utspritt över året, vilket 

hade kunnat genomföras om byrån tar in mer kunder med räkenskapsår som inte sträcker sig 

från januari till december. En annan lösning på problemet skulle kunna vara att anställa fler 

revisorer på visstid och med andra ord anställa revisorer som arbetar under högsäsong, men 

som sedan under lågsäsong kanske arbetar med något annat på byrån eller någon helt 

annanstans. 

 

6.2 Begränsningar och framtida forskning 
En av studiens begränsningar är att vi inte lyckats mäta revisorernas benägenhet att stanna 

genom vår ekvation. Detta indikerar på att det funnits ett problem med att mäta revisorernas 

anställningstid och antal år i branschen, vilken även visades utifrån en närmare analys av 

respondenternas svar där vissa respondenter hade svarat att de arbetat en längre tid på byrån än 

i branschen. Ett förslag skulle därför kunna vara att inte skicka enkäten till respondenter som 

både är auktoriserade revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter, utan endast skicka 

den till de som enbart är auktoriserade eller godkända revisorer.  Framtida studier skulle också 

kunna vara mer tydliga vid utfrågningen av respondenternas anställningstid genom att vara 
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noga med att nämna deras anställningstid som revisor på byrån. Eventuellt hade ekvationen 

kunnat tas bort helt och istället bara operationalisera anställningstid och då antingen bara fråga 

respondenterna hur länge de arbetat som revisor på byrån eller fråga dem vilka revisionsbyråer 

de arbetat på under hela sin karriär för att veta om de bytt arbetsplats eller inte.  

 

Ytterligare en begränsning med studien är att vi inte kunnat uppvisa något samband mellan 

revisorernas upplevelse av bemötandet och kommunikationen under rekrytering- och 

urvalsprocessen samt upplevelse av revisionsbyråns HR-utveckling i form av mentorskap och 

karriärutveckling med deras benägenhet att stanna på byrån. Detta ger en indikation på att det 

kanske inte går att använda dessa variabler som oberoende variabler tillsammans med de 

kontrollvariabler som denna studien använt sig av. Tidigare studier har dock visat att 

upplevelsen av en sökandes bemötande kan ha en påverkan på deras val av arbetsplats (Boswell 

et al, 2003; Rynes, Bretz & Gerhart, 1991), samtidigt som en bristande kommunikationen kan 

ha en negativ påverkan på revisorernas benägenhet att stanna (Steadman, 2008; Larkin, 2011). 

På samma sätt har tidigare studier också påvisat att en organisations HR-utveckling i form av 

mentorskap och karriärutveckling har ett samband med den anställdes benägenhet att stanna 

(Barker et al., 1999; Herbohn, 2004; se Hall & Smith, 2009, Cohen,1988; se Shuck et al., 2014).  

Få studier har dock lagt samman dessa koncept i en forskningmodell och studerat dem inom 

ramen för revisionsbranschen som gjorts i denna studie. På grund av att forskningsområdet är 

nytt, blir det svårt att förutsäga vilka koncept som kan användas i en och samma studie inom 

revisionsbranschen för att identifiera vad revisionsbyråerna kan göra för att minska sin 

personalomsättning under rekrytering- och urvalsprocessen samt under revisorernas 

anställningstid. Framtida studier skulle därför kunna ta hänsyn till andra faktorer som skulle 

kunna påverka revisorernas benägenhet att stanna.  

 

Ytterligare en begränsning skulle kunna vara att enkäten skickades ut under 

revisionsbranschens omtalade högsäsong som sträcker sig över i princip hela våren. Hade 

enkätundersökningen därför genomförts under en annan tid på året och varit öppen en längre 

tid samt om flera påminnelser skickats ut hade fler svar kunnat komma in.  
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6.3 Avslutande reflektioner 
Sammanfattningsvis går det konstatera att inga signifikanta resultat framkommit mellan 

revisorers upplevelse av revisiosbyråernas rekrytering- och urvalsprocessen, HR-utveckling 

och revisorernas benägenhet att stanna på byrån. Däremot genomfördes tre post-hoc analyser 

där en post-hoc analys visade på att det finns ett negativt signifikant samband mellan revisorers 

upplevelse av kommunikation och deras anställningstid på byrån. Detta har gett vissa 

indikationer på att framtida forskning kan forska vidare på området genom att dels använda 

andra kontrollvariabler, men också mäta den beroende variablen benägenhet att stanna på ett 

annat sätt, exempelvis genom anställningstid på nuvarande byrå. Hur revisionsbyråer ska 

kunna minska sin personalomsättning genom att identifiera revisorers benägenhet att stanna på 

byrån redan vid rekrytering- och urvalstillfället, samt kunna behålla de revisorer de anställt 

med hjälp av HR-utveckling är således ett fortsatt mysterium inom revisionsbranschen. 
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8. Appendix  

 
8.1 Försättsbrev förstudie  
Hej!  
 
Vi är två magisterstudenter på Linnéuniversitetet i Växjö som skriver vårt examensarbete inom 
redovisning under handledning av biträdande professor i företagsekonomi, Timurs Umans. Vår 
studie syftar till att utforska hur rekryteringsprocessen och utvecklingen av Human Resource 
hanteras inom revisionsbyråer. Vi vill därför med hjälp av Er som auktoriserad revisor få en 
djupare förståelse för hur Ni blev anställd och hur Er karriär sett ut. Vårt önskemål är att få 30 
minuter av Er tid för att intervjua Er om Era erfarenheter om rekrytering och urval. Detta kan 
ske antingen via telefon eller genom ett personligt möte, beroende på vilket Ni anser är enklast 
för Er del.  
   
Som tack för Ert deltagande kommer Ni att få möjlighet att ta del av resultatet av studien, vilket 
vi hoppas kan vara av intresse för Er. Vi är tacksamma om Ni vill delta!  
   
Med vänliga hälsningar  
Linnéa Park Johansson och Almedina Okanovic  
Civilekonomprogrammet  
Linnéuniversitetet Växjö  
   
Kontakt:  
Linnéa 07x – xxxxxxx 
Almedina 07x – xxxxxxx  
E-postadress: Mailadress@xx.se  
   
Kontakt Handledare:  
Biträdande professor Timurs Umans  
Telefon: 07x – xxxxxxx 
E-postadress: Mailadress@xx.se 
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8.2 Intervjuguide förstudie  
Introduktion 

1. Berätta om dig själv, vilken position har du idag och hur har du tagit dig till den 
positionen?  

Ø Tidigare erfarenhet (utbildning, andra arbeten)  
Ø Hur länge har du haft den positionen  
Ø Hur länge har du arbetat på byrån.  
Ø Hur länge har du arbetat som revisor totalt.  

   
Rekryteringsprocess  

2. Berätta om hur rekryteringsprocessen gick till när du blev anställd  
Ø Vilka former av verktyg användes?  
Ø Vad tyckte du om rekryteringsprocessen du genomgick överlag?  
Ø Vad är enligt dig en bra rekryteringsprocess?  
Ø Tror du några andra metoder skulle kunna ge en mer relevant bild av de 

sökande? Motivera.  
3. Hur tycker du att er revisionsbyrå skulle kunna utforma sin rekryteringsprocess bättre 

för att hitta de rätta kandidaterna som kan bli de framgångsrika som revisorer på just Er 
byrå?  

Ø Vad tycker du är viktigt att tänka på vid rekrytering av en revisor?  
4. På vilket sätt har rekryteringsprocessen enligt dig en påverkan på om en anställd väljer 

att stanna på byrån?  
   
Personalomsättning  

5. Om vi pratar om personalomsättning, vad innebär begreppet för dig?  
Ø Hur tror du att det går att minska personalomsättningen?  

6. Förklara hur ditt arbete kan stressa dig?  
Ø När känner du att det blir för mycket?  

7. Beskriv hur du hittar en bra balans mellan ditt arbete och ditt privatliv?  
Ø Övertid?  
Ø Flexibilitet i arbetstiderna?  

8. Vad var dina förväntningar när du började arbeta som revisor?  
9. Hur var arbetet jämfört med dina förväntningar?  
10. Hur tror du att revisionsbyrån kan motivera anställda att stanna kvar och varför tror du 

att en nyanställd slutar utifrån ditt eget perspektiv?  
   
HR-utveckling  

11. Om vi pratar om HR-utveckling, vad innebär begreppet för dig?  
12. Hur finner du motivation att fortsätta arbeta på byrån?  

Ø Vad skulle få dig att byta arbetsplats?  
13. Hur kan din omgivning motivera dig i ditt arbete?  
14. Hur kan du göra för att bevara / öka din motivation?  
15. Hur skulle något kunna minska din motivation till att arbeta?   
16. Beskriv hur du finner arbetstillfredsställelse?  
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17. Beskriv de HR-resurser som finns på Er byrå.  
18. Hur har detta påverkat dig?  

 
Karriäravancemang  

19. Om vi pratar om karriär avancemang, vad innebär begreppet för dig?  
20. På vilket sätt har byrån gett dig chans att göra karriär?  
21. Har de stöttat dig i din karriär?  
22. Har du haft någon mentor som alltid funnits vid din sida?  
23. Hur har utvecklingen sett ut med antalet uppdrag du haft genom åren?  
24. Hur kommer det sig att du valde att bli auktoriserad revisor?  
25. Hur kan revisionsbyråer enligt dig motivera sina nyanställda att göra karriär?  

 
Avslutande frågor:  

26. Vad är det viktigaste med att vara auktoriserad revisor?  
27. Avslutningsvis, finns det något du vill tillägga?  

Ø Är det något annat du undrar över? Annars tackar vi för den tid du gett oss.  
   
Vill Ni ta del av studiens resultat skickar vi gärna uppsatsen i sin helhet när den är klar? 
   
Tack för er medverkan!  
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8.3 Följebrev enkät 
Hej! 
 
Vi är två magisterstudenter på Linnéuniversitetet i Växjö som skriver vårt examensarbete inom 
redovisning under handledning av biträdande professor i företagsekonomi, Timurs Umans. Vi 
inbjuder Er med anledning av Ert uppdrag som auktoriserad eller godkänd revisor till att 
medverka i en webbaserad enkätundersökning. Vi genomför en studie kring hur rekrytering- 
och urvalsprocessen samt HR-utvecklingen i revisionsbyråer påverkar revisorers benägenhet 
att stanna på byrån. 
  
Vi vill därför med hjälp av Er få en djupare förståelse för vilka faktorer som kan ligga till grund 
för att revisorer får en bra upplevelse av arbetet på revisionsbyråerna. Enkäten beräknas ta cirka 
5 minuter att besvara och är öppen till och med torsdagen den 7 april 2016. 
  
Enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt så att inga obehöriga kan ta del av dem och 
sammanställas på ett sätt så ingen respondent kommer kunna identifieras. 
  
Som tack för Ert deltagande kommer Ni att få möjlighet att ta del av resultatet av studien, 
genom att ange Er mailadress i slutet av studien, vilket Vi hoppas kan vara av intresse för Er. 
Vi är tacksamma om Ni vill delta! 
  
Om Ni undrar något är Ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare, kontaktuppgifter 
finns nedan. 
  
Enkätens länk:   
  
Tack för er tid! 
  
Med vänliga hälsningar 
Linnéa Park Johansson och Almedina Okanovic 
Civilekonomprogrammet 
Linnéuniversitetet Växjö 
  
Kontakt: 
Linnéa 07x – xxxxxxx 
Almedina 07x – xxxxxxx  
mailadress@xx.se  
  
Kontakt Handledare: 
Biträdande professor Timurs Umans 
Telefon: 07x – xxxxxxx 
E-postadress: mailadress@xx.se  
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8.4 Enkät 
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Stort tack för Er medverkan! – Klar 
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8.5 Tabeller 
Tabell 5.5 – Korrelationsmatris 
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Tabell 5.6 – Regressionsmodell 

 


