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Sammanfattning 

Under de tre senaste decennierna har ekonomin utvecklats mot att företagens 

värdeskapande främst sker genom tillämpning av människans kunskap. Medarbetarens 

betydelse för företagen har därmed ökat. Den professionella medarbetaren är särskilt 

viktig för professionella tjänsteföretag, exempelvis revisionsbyråer. Deras kunskap är en 

av företagets främsta tillgångar, vilket kan ses som en flyktig tillgång eftersom 

medarbetaren av fri vilja kan ta med sig den ut ur företaget. Av den anledningen är det 

viktigt att företagsledningen i revisionsbyråerna utarbetar strategier för att behålla sina 

professionella medarbetare i organisationen.  
 

Med denna problematik som utgångspunkt formulerades problemet:  

Vad påverkar den professionella medarbetaren vid valet att stanna kvar i en 

revisionsbyrå?  
 

Studiens huvudsyfte är att identifiera och förklara de faktorer som professionella 

medarbetare anser viktigast respektive minst viktiga för att stanna kvar i en 

revisionsbyrå. Ett delsyfte är att kunna lämna rekommendationer till företagsledningen 

om vilka faktorer de ska förstärka och vilka som är av mindre betydelse.  

 
Studien utgår från företagsledningens perspektiv och har en positivistisk kunskapssyn. Med 

utgångspunkt i den kvantitativa forskningsstrategin har en webbenkät genomförts på 

medarbetare i som arbetar på Ernst & Young, KPMG, Deloitte och Mazar SET i regionerna 

Stockholm, Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland.  

 

Inledningsvis i det teoretiska ramverket ges en övergripande beskrivning av 

professionella tjänsteföretag och professionella medarbetare. Därefter presenteras 

arbetstillfredsställelse och dess komponenter; arbetsutformning, mentorskap, 

belöningssystem samt organisationskultur och hur det kan påverka medarbetaren i valet 

att stanna kvar i en revisionsbyrå. Sedan diskuteras begreppen karriär och 

utvecklingsmöjligheter, arbetsmarknad och externa möjligheter för att belysa 

faktorernas betydelse för medarbetarna. Slutligen presenteras en modell som förklarar 

hur de olika begreppen förhåller sig till varandra. 

 

Studien visar det är viktigt att medarbetarens upplever arbetstillfredsställelse. Om 

medarbetarna har utvecklande arbetsuppgifter, möjligheten att uppnå sina ambitioner 

samt delar värderingar med organisationen ökar möjligheten att de stannar i 

organisationen.  
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1 Inledning 
 

etta kapitel inleds med bakgrunden till varför professionella medarbetarnas har 

fått en ökad betydelse för det professionella tjänsteföretaget. Därefter beskriver vi 

varför medarbetarna är företagets främsta tillgång och varför det är viktigt att kunna 

behålla dem i organisationen. Denna diskussion följs av en presentation av tidigare 

studier och forskning rörande hur tjänsteföretaget ska kunna motivera sina 

medarbetare att stanna kvar. Slutligen belyser vi den existerande kunskapsluckan inom 

detta område och varför det är ett relevant ämne att studera. Med utgångspunkt från 

bakgrunden och problemdiskussionen presenterar vi studiens problemformulering, syfte 

och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1 Bakgrund 
Under de tre senaste decennierna har ekonomin utvecklats mot att företagens 

värdeskapande främst sker genom tillämpning av människans kunskap. Tidigare ansågs 

värdeskapande ske inom industrisektorn, det var inte människan som var den viktigaste 

tillgången utan det var de materiella. (Bose, 2007, s.1484) Detta kan ses som ett resultat 

av den tekniska utvecklingen som under 1900-talets senare del lade grunden till det 

kunskapssamhälle vi idag lever i. Utvecklingen från industrisamhälle till 

kunskapssamhälle har medfört ett förflyttat fokus från materiella tillgångar till 

immateriella (Cameron, 2003, s.520). Människans betydelse har därmed ökat för 

företagen och begreppet kunskapsarbetare har växt fram, det är dessa individer som 

utgör företagets kärnkompetens. Begreppet sammanfaller med professionell 

medarbetare vilket innebär att de kan användas synonymt, i fortsättningen kommer det 

andra begreppet användas.  

 

Den professionella medarbetaren är särskilt viktig för kunskapsföretaget, vilket innebär 

att företaget karakteriseras av en hög kunskapsintensitet. Anledningen till att 

kunskapsföretaget särskiljs från andra typer av företag är att det finns betydande 

skillnader dem emellan. Medarbetarna har en hög akademisk utbildning och 

arbetsuppgifterna är kunskapsbaserade där individerna utnyttjar sina intellektuella 

färdigheter (Alvesson, 2004, s.27). Det går att skilja mellan två olika typer av 

kunskapsföretag, professionella tjänsteföretag och forsknings- och utvecklingsföretag. I 

studien fokuserar vi på det professionella tjänsteföretaget, exempel på denna typ av 

företag är revisionsbyråer, konsultverksamhet och datakonsultföretag (Alvesson, 2004, 

s.24). Lee och Maurer (1997, s.248) betonar att det är viktigt för denna typ av företag att 

behålla sina medarbetare i och med att det är deras kompetens som skapar betydande 

konkurrensfördelar.  

 

Under flera år har det varit problematiskt för tjänsteföretag att både rekrytera och kunna 

behålla kompetenta medarbetare inom organisationen (Brundage & Koziel, 2010, s.38). 

Alvesson (2004, s.132) Brundage och Koziel påpekar att det är företaget som på bästa 

sätt lyckas attrahera och behålla medarbetarna med bäst kvalifikationer som blir mest 

framgångsrika. Med hänsyn till medarbetarnas ökade betydelse är det viktigt att 

företagen utarbetar hållbara strategier för att de ska vilja arbeta kvar. En första 

anledning är att medarbetarna är företagets viktigaste tillgång. Kapital och materiella 

tillgångar har en mindre betydelse i förhållande till den professionella yrkesgruppens 

kompetens. En annan anledning är den kompetens medarbetarna besitter. Det 

D 
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professionella tjänsteföretaget kan ställas inför situationer där medarbetare väljer att 

lämna företaget, startar ett nytt och tar med sig klienterna. Det innebär att medarbetarna 

urholkar företaget på både kompetens och klienter (Alvesson, 2004, s.134). Alvesson 

(2004, s.30) menar att detta är ett relativt vanligt fenomen i tjänsteföretag på grund av 

den starka relation som ofta uppstår mellan medarbetare och deras klienter.  

 

1.2 Problemdiskussion 
I det professionella tjänsteföretaget betraktas medarbetaren som en kapitaltillgång. Det 

är enligt Langhed (2000, s.119) aningen problematiskt att företaget har kunskap som sin 

främsta tillgång. Medarbetarna är inte mer beroende av företaget än vad företaget är av 

dem till skillnad från industriarbetare som är mer beroende av företaget. De äger 

företagets produktionsmedel, kunskapen, vilket bidrar till att de blir mer rörliga på 

arbetsmarknaden. Kunskap kan ur den synpunkten anses vara en flyktig tillgång, till 

skillnad från materiella tillgångar, vilket det professionella tjänsteföretaget har svårt att 

kontrollera. (Langhed, 2000, s. 119) Individerna har trots allt möjligheten att av fri vilja 

ta med sig kompetensen ut ur organisationen.  

 

Företagen måste med andra ord försöka motivera sina medarbetare till att stanna kvar. 

Det innebär i många fall ett dilemma eftersom medarbetarna ofta kräver 

utvecklingsmöjligheter, som till exempel utmanande arbetsuppgifter, utbildning och 

variation för att känna sig tillfredsställda och motiverade (Tarasco & Damato, 2006, 

s.39). Att medarbetarna utvecklar sin kompetens är till fördel för företaget, men det 

innebär även att de blir attraktivare på arbetsmarknaden. Davenport och Prusak (1998, 

s.17) anser att orsaken till detta är att kunskap genererar en tilltagande avkastning till 

skillnad från materiella tillgångar. Kunskap ökar i värde allteftersom den används 

medan materiella tillgångar har en avtagande avkastning. Professionella medarbetare 

blir därför mer värdefulla med tiden (Langhed, 2000, s.119).  

 

Det kan finnas många olika anledningar till att professionella tjänsteföretag vill behålla 

sina medarbetare i organisationen. Inte enbart av den anledningen att företaget förlorar 

intäkter och kompetensutflödet utan även på grund av de kostnader som är förknippade 

med att medarbetare slutar. Nyrekryteringar är i många fall en kostsam och tidskrävande 

process. (Brundage & Koziel, 2010, s.39) Holtom et al. (2005, s.339) påpekar att det är 

viktigt att företagen utarbetar strategier för att undvika detta. Att medarbetare slutar 

behöver dock inte alltid innebära något negativt. Holtom et al. (2005, s.338) anser att 

det är viktigt att organisationer kan skilja mellan den personalomsättning de kan 

påverka och den som är oundviklig. Slutar medarbetare av orsaker som är utanför 

organisationens kontroll finns det ingen anledning att lägga ner resurser på att försöka få 

dem att stanna kvar. I likhet med detta resonemang anser Allen, Bryant och Vardaman 

(2010, s.50) att det är viktigare att kunna identifiera om individerna slutar frivilligt eller 

ofrivilligt. Medarbetarna som slutar frivilligt anses vara mer betydelsefulla för 

organisationen än de som ofrivilligt slutar. Av den anledningen är det viktigare för 

tjänsteföretaget att fokusera på att behålla rätt medarbetare istället för att försöka behålla 

alla.  

 

Det är därmed kritiskt för företaget att knyta lojala medarbetare till organisationen. 

Grunden för lojaliteten är enligt Bamber och Iyer (2002, s.23) i vilken utsträckning 

medarbetarna upplever att de kan identifiera sig med professionen och/eller 

organisationen. Identifierar sig medarbetaren med organisationen innebär det enligt 

samma författare att individen upplever en psykisk förlust om denna skulle lämna 
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organisationen med tanke på de känslomässiga band som existerar. Detta är en 

organisationsspecifik känsla som inte är går att överföra. Herrbach och Kosmala (2005, 

s.3) påpekar att medarbetarens identifikation med professionen i högsta grad är relevant 

inom revisionsbranschen. Den fungerar som ett ideologiskt ramverk som ger en 

fingervisning om både lämpligt och olämpligt beteende. Bamber och Iyer (2002, s.34) 

påpekar att revisorer tenderar att identifiera sig med både professionen och 

organisationen. Lojaliteten mellan företaget och medarbetaren kan förstärkas om 

företaget kan uppfylla deras förväntningar, vilket bidrar till att identifikationen med 

organisationen ökar (Alvesson, 2004, s.137). Genom att identifiera de faktorer som 

skapar lojalitet mellan företaget och medarbetarna kan företagsledningen vidta åtgärder 

för att förstärka dessa för att få befintliga eller framtida medarbetare att stanna kvar.  

 

Tidigare studier har främst undersökt vilka faktorer som påverkar medarbetarna att 

lämna organisationen. Hausknecht, Rodda och Howard (2009, s.269) anser att det är 

minst lika viktigt att studera de faktorer som bidrar till att företaget lyckas behålla dem. 

De professionella medarbetarna blir motiverade av andra faktorer än till exempel 

industriarbetare (Caudron, 1993, s.33). I tidigare studier är författarna överens om att 

professionella medarbetare motiveras av bland annat arbetstillfredsställelse, utvecklande 

arbetsuppgifter, karriärmöjligheter, självständighet i större utsträckning än enbart 

monetära belöningar.  (Hausknecht et al. 2009; Robbins 2001; Martin, 2005).  

 

Även Caudron (1993, s.33) och Alvesson (2004, s.145) betonar att det inte främst är 

monetära belöningar som är motiverande. De anser inte att det är ett effektivt 

tillvägagångssätt att enbart fokusera den typen av belöningar. Alvesson anser att det är 

viktigare att försöka skapa en arbetsplats som främjar karriärutveckling samt sociala 

band mellan medarbetare och organisation eftersom det kan bidra att de upplever sig 

tillfredsställda med sitt arbete. Harrell, Chewing och Taylor (1986, s.119) har funnit att 

arbetstillfredsställelse indirekt påverkar professionella medarbetares intentioner att 

stanna eller sluta. Holtom et al. (2005, s.345) anser till skillnad från de andra författarna 

att företagen måste fokusera på andra strategier än att endast försöka förstärka deras 

arbetstillfredsställelse och attityd mot arbetet.  

 

Karriärmöjligheter anses även vara ett beprövat sätt (Chen, Chang & Yeh, 2003, 

s.1001). Hausknecht et al. (2009, s.280) fann att karriärmöjligheter påverkade 

medarbetares intention att stanna kvar, det var även en bidragande faktor till högre 

arbetstillfredsställelse. Eftersom medarbetare i många fall har individuella karriärmål är 

sannolikheten större att de stannar kvar i organisationen om företaget tillmötesgår 

individernas specifika karriärbehov (Chen et al. 2003, s.1002). Även om ansvaret för 

medarbetarnas karriär framförallt anses ligga hos individen så spelar organisationen 

även en avgörande roll eftersom det är där möjligheterna skapas (De Vos, Dewettinck, 

& Buyens, 2009, s.57-).  

 

Hausknecht et al. (2009, s.270) påpekar att det idag finns lite forskning om hur 

professionella tjänsteföretag ska kunna behålla sina medarbetare. Eftersom de flesta av 

dessa resonemang framförallt behandlar professionella medarbetare som en homogen 

grupp är det intressant att studera en specifik yrkesgrupp, i vårt fall revisorer. Vi har inte 

kunnat identifiera några tidigare studier i Sverige om hur revisionsbyråer ska kunna 

motivera sin medarbetare att stanna i organisationen. Däremot finns det  studier inom 

detta område utförda i andra länder där det har studerats vilka faktorer professionella 
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medarbetare värderar mest respektive minst för arbeta kvar i företaget (Harell et al, 

1986; Huang, 2011).  

Vi anser att det är ett viktigt område att studera eftersom det har framkommit i tidigare 

studier att det kan skilja sig mellan medarbetarnas preferenser beroende på i vilket land 

de arbetar i (Huang, 2011; Sousa-Pousa, 2000). Det innebär att medarbetare i svenska 

revisionsbyråer kan ha andra preferenser och värderar andra faktorer annorlunda än de i 

övriga länder. Faktorerna som identifieras kan bidra till att ge en övergripande bild för 

hur företagsledningen i revisionsbyråer i Sverige ska kunna utarbeta strategier för att 

kunna behålla kunskapen inom organisationen. Av särskilt intresse föreligger att studera 

bland annat hur revisorernas arbetstillfredsställelse, karriärmöjligheter och lojalitet 

överensstämmer med de befintliga teoribildningarna. Vad är det som påverkar dem att 

arbeta kvar i byrån? Vissa författare menar att enbart monetära belöningar inte är 

motiverande utan det måste vara en kombination med andra faktorer. Av den 

anledningen är det intressant att undersöka hur till exempel utvecklingsmöjligheter, 

utformning av arbetsuppgifterna och medarbetarnas värderingar förhåller sig till 

monetära belöningar. Vad är det då som påverkar dem till att arbeta kvar i byrån och 

inte söka efter externa alternativ? Vissa författare menar att enbart monetära belöningar 

inte är tillräckligt motiverande för medarbetarna. Det är en av anledningarna till att det 

är intressant att undersöka hur belöningar förhåller sig till exempelvis 

utvecklingsmöjligheter, arbetets utformning samt individens värderingar. 

 
1.2 Problemformulering 

Med denna problematik som utgångspunkt formulerades problemet:  

 

Vad påverkar den professionella medarbetaren vid valet att stanna kvar i en 

revisionsbyrå?  

1.3 Syfte 

Studiens huvudsyfte är att identifiera och förklara de faktorer som professionella 

medarbetare anser viktigast respektive minst viktiga för att stanna kvar i en 

revisionsbyrå. Ett delsyfte är att kunna lämna rekommendationer till företagsledningen 

om vilka faktorer de ska förstärka och vilka som är av mindre betydelse.  

1.4 Avgränsningar 

För att vi ska kunna besvara vår problemformulering gällande professionella 

medarbetare och revisionsbyråer har vi avgränsat oss till att studera revisionsbyråerna 

PWC, Ernst & Young, KPMG, Deloitte, Grant Thornton, BDO och Mazar SET och 

regionerna Stockholm, Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland. Initialt 

var vår tanke att inkludera de sju största revisionsbyråerna i Sverige och ett flertal 

regioner. Men när studien utfördes hade revisionsbyråerna hög arbetsbelastning vilket 

medförde att endast byråerna ovan hade möjlighet att delta.  Vi valde därför att göra 

dessa avgränsningar för att kunna generalisera resultatet till populationen. Om vi valt att 

inte göra avgränsningarna hade resultatet inte varit representativt för populationen 

eftersom medarbetare kan värdera faktorerna olika beroende på vilken byrå och region 

de arbetar i.   
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2 Vetenskapliga utgångspunkter 

 

denna studie utgår vi från företagsledningen i revisionsbyråns perspektiv eftersom 

det är ur deras intresse att utforma strategier för att behålla de professionella 

medarbetarna. Vårt vetenskapliga förhållningssätt präglas av den positivistiska 

kunskapssynen framförallt rörande objektivitet, mätbarhet och generalisering av 

medarbetarnas uppfattningar. Vi har genom sammanställning av tidigare studier, 

litteratur och forskning inom bland annat områdena arbetstillfredsställelse, 

professionella tjänsteföretag och professionella medarbetare utarbetat ett teoretiskt 

ramverk som utgör grunden för den empiriska enkätundersökningen. Det innebär att det 

deduktiva angreppssättet kommer användas för att relatera teori till empiri. För att 

säkerställa att det går att mäta och generalisera medarbetarnas svar utgår studien från 

en kvantitativ forskningsstrategi. 

 

 

2.1 Förförståelse 

Den kunskap och erfarenhet som existerar innan författarna påbörjar 

forskningsprocessen kallas förförståelse. Den grundar sig på författarnas sociala 

bakgrund, utbildning samt praktiska erfarenheter (Johansson Lindfors, 1993, s.25). Vi är 

två studenter på Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå universitet. 

Under vår studietid har vi främst läst företagsekonomiska kurser och fördjupat oss i 

redovisning och revision vilket lagt grunden för vårt ämnesval. Intresset för 

revisionsområdet kommer främst från de kurser vi läst, föreläsningar och ett personligt 

intresse. En nackdel med detta kan vara att vi begränsar oss till vissa tankebanor och 

bortser från andra möjliga tankesätt.  

 

Eftersom båda uppsatsförfattare blivit rekryterade av revisionsbyråer innan 

examensarbetet påbörjades fick vi tidigt idéer om hur vi ville genomföra studien. Redan 

under rekryteringsprocessen sökte vi information om yrket och branschen för att vara 

införstådda med vad vårt framtida yrkesval innebär. Utifrån detta har vi skapat oss egna 

förväntningar om vad vi tror kommer påverka oss till att vilja stanna kvar i 

revisionsbyrån. Nackdelen med detta är att det finns en risk att vi utgår för mycket från 

oss själva och inte ser det från ett objektivt perspektiv. Vi har försökt förhindra det 

genom att bygga upp studien kring tidigare studier, forskning och litteratur inom 

revisionsområdet.  

 

Utöver detta har vi båda uppsatsförfattare liknande bakgrund och erfarenheter och 

avsikten är att förhålla oss neutralt och föra ett sakligt resonemang genomgående av 

denna studie. Vi är medvetna om att våra erfarenheter kan avspegla sig men det bör 

dock tilläggas att ingen av oss har tidigare erfarenhet av arbete i revisionsbyråer. 

Fördelen med detta är att vi kan förhålla oss objektiva i större utsträckning och bedömer 

därför risken att våra personliga uppfattningar ska påverka studiens resultat som relativt 

låga. 

2.2  Perspektiv 

Denna studie kommer genomföras utifrån ett företagsledningsperspektiv rörande 

slutsatser och rekommendationer till revisionsbyråerna. Det är däremot de 

professionella medarbetarnas uppfattningar som ligger till grund för detta. Vi gör ett 

I 
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antagande att revisionsbyråerna är intresserade av att ta del av denna information 

eftersom det är viktigt för dem att utforma effektiva strategier för att behålla sina 

medarbetare.  

2.3 Kunskapssyn 

Studien kommer att utföras enligt den positivistiska kunskapssynen. Enligt Patel och 

Davidsson (2003, s.26) har positivismen sina rötter i en naturvetenskaplig tradition. 

Vetenskapen ska förmedla olika tänkbara samband och orsaksförhållanden, den ska 

även vara objektiv, med andra ord fri från författarnas känslor, åsikter och tankar. Vi har 

för avsikt att undersöka om det finns några statistiska samband mellan 

undersökningsvariablerna och hur de påverkar medarbetarnas vilja att stanna kvar i 

revisionsbyrån. Variablerna ska kunna mätas på ett objektivt sätt för att se hur 

medarbetarna värderar variablernas betydelse i förhållande till varandra. Det är således 

mätningarna som utgör grunden för studien. En annan aspekt av den positivistiska 

kunskapssynen är forskarens yttre relation till forskningsobjektet. Det innebär enligt 

Patel och Davidsson (2003, s.28) distansen som finns mellan forskaren och objektet 

samt att det är möjligt att byta ut forskaren utan att studiens resultat påverkas. Skulle 

någon annan utföra denna studie innebär det att utifrån de metoder vi använt skulle det 

generera likvärdiga resultat oavsett vem som utför den.  

 

Den andra kunskapssynen är hermeneutiken som beskrivs som positivismens raka 

motsats och tillämpas främst inom human-, kultur- och samhällsvetenskapen. 

Skillnaderna mellan kunskapssynerna är i många fall stora att de kan sägas representera 

två ytterligheter (Patel & Davidsson, 2003, s.26). Inom den hermeneutiska 

kunskapssynen försöker forskaren via tolkning av språk och handlingar skapa sig en 

djupare förståelse för forskningsobjektet. Förståelsen grundar sig på forskarens egen 

förförståelse och närhet till forskningsobjektet och på djupstudier av ett fåtal objekt 

(Lindfors Johansson, 1993, s.46). Det hade varit fullt möjligt att undersöka vilka 

faktorer som påverkar medarbetare genom en tolkningsprocess. Genom djupintervjuer 

med ett fåtal medarbetare skulle det vara möjligt att urskilja vilka faktorer individerna 

anser viktigast respektive minst viktiga. Nackdelen med detta är att vi skulle vara 

tvungna att genomföra ett stort antal intervjuer för att erhålla den generaliserbarhet vi 

strävar efter. Endast ett fåtal intervjuer kan aldrig vara generaliserbart för samtliga 

individer. Vi strävar inte efter en helhetsförståelse över medarbetares hela tankesätt, 

istället söker vi en förklaring som tyder på vilka faktorer den generella populationen 

anser viktiga. Avsikten med studien är att utföra den ur ett objektivt perspektiv utan att 

låta våra egna värderingar och erfarenheter avspeglas i resultatet. Vi är medvetna om att 

våra egna erfarenheter omedvetet kan komma att påverka oss vilket vi aldrig kan frångå. 

Det är något vi kommer ha i åtanke eftersom vi vill minimera vår egen inblandning. Av 

den anledningen anser vi att den positivistiska kunskapssynen är det lämpligaste 

tillvägagångssättet för att möjliggöra denna studie. 

2.4  Angreppssätt 

En central del av forskarens arbete är att utifrån det egna insamlade materialet försöka 

relatera det till teori och verklighet (Patel & Davidsson, 2003, s.22). Det kan även 

beskrivas att forskaren närmar sig den empiriska verkligheten, vilket avser den del av 

verkligheten som ska bli föremål för den empiriska studien. Det går att skilja mellan två 

begrepp som är centrala, deduktiv ansats, bevisandets väg och induktiv ansats, 

upptäckandets väg. Skillnaden mellan angreppssätten är främst tillvägagångssättet för 

att relatera teori till empiri. I den deduktiva ansatsen utgår forskaren från allmänna 
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principer och befintliga teorier och drar slutsatser rörande problemområdet. Den 

befintliga teorin prövas empiriskt för att kunna verifieras eller falsifieras (Patel & 

Davidsson, 2003, s.23). Vid den induktiva ansatsen studerar forskaren objektet utan att 

först förankrat det i tidigare etablerad teori (Johansson Lindfors, 1993, s.57).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vi har tidigare diskuterat att vår vetenskapliga kunskapssyn präglas av positivism, 

framförallt rörande objektivitet och mätbarhet. Det innebär att vi kommer att anta ett 

deduktivt angreppssätt där utgångspunkten är att testa de befintliga teorierna genom 

enkätbaserade empiristudier (Patel & Davidsson, 1994, s.21). Utgångspunkten för den 

valda problemformuleringen är att det finns en kunskapslucka i tidigare forskning om 

hur revisionsbyråer ska kunna behålla sina professionella medarbetare. Vi har utifrån 

sammanställning av tidigare studier, forskning och litteratur inom områdena 

arbetstillfredsställelse, professionella tjänsteföretag, professionella medarbetare, karriär, 

arbetsmarknad och externa möjligheter utarbetat ett teoretiskt ramverk som vi utgått 

ifrån. Från teorierna har vi bearbetat fram en modell med de variabler de flesta författare 

och tidigare studier anser påverka det professionella tjänsteföretagets förmåga att kunna 

behålla sina medarbetare. Avsikten med detta är att kunna stärka teorins tillförlitlighet 

eller falsifiera den. Vad vi kommer fram till är beroende av om det finns tidigare studier 

som tyder på liknande resultat eller leder till ett ifrågasättande om resultaten går emot 

den befintliga teorin.  

2.5  Val av forskningsstrategi 

Det är viktigt att vi kan mäta arbetstillfredsställelse, karriär och arbetsmarknad och 

externa möjligheters betydelse för professionella medarbetare på ett objektivt sätt. 

Huvudsyftet är att förklara och beskriva samband mellan de olika 

undersökningsvariablerna och hur de påverkar medarbetare i valet att stanna kvar i en 

revisionsbyrå. Med andra ord är det viktigt att de empiriska resultaten går att 

generalisera till samtliga medarbetare i de studerade företagen.  Ett av studiens delsyften 

 Teori (modell) 

Hypoteser 

Observationer 

Verkligheten 

(mätning, tolkning) 

Observationer 

Generalisering 

Deduktiv 

ansats 
Induktiv 

ansats 

Figur 1. Induktiv och deduktiv ansats, den högra sidan visar den deduktiva 

ansatsen, den vänstra den induktiva ansatsen.  Källa: Egen tolkning av 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001, s.220). 
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är nämligen att revisionsbyråerna ska ha användning av resultatet. Vi anser att den 

kvantitativa forskningsstrategin är lämpligare för vår problemformulering och syfte. Vi 

menar att bredd är viktigare än djup och därmed är den kvantitativa strategin ett 

lämpligare tillvägagångssätt. Ytterligare ett argument är att strategin är förenlig med 

både studiens angreppssätt och vår objektiva verklighetsuppfattning.  

 

Det är enligt Holme och Solvang (1996, s.81) detta som är fördelen med den 

kvantitativa forskningsstrategin. Att kunna mäta och generalisera den empiriska 

information studien frambringar. Nackdelarna är enligt samma författare att en 

kvantitativ studie är mer styrd av forskarna än vid en kvalitativ forskningsstrategi. Det 

är inte heller möjligt att erhålla en djupare förståelse för forskningsobjektets beteende 

och värderingar med den kvantitativa forskningsstrategin. Trots nackdelarna bedömer vi 

att den kvantitativa strategin är lämpligare för att kunna besvara problemformuleringen 

och uppfylla syftet.  

2.5.1 Litteratursökning 

För att bilda oss en uppfattning och hitta relevanta artiklar inom vårt problemområde 

har vi använt oss av databaserna EBSCO Business Source Premier och Emerald 

Fulltext via Umeå universitetsbiblioteks hemsida samt Google Scholar som är ett 

komplement till dessa databaser eftersom vissa specifika artiklar har varit svåra att hitta. 

Tidigare forskning inom vårt problemområde, att behålla medarbetare, är brett och 

omfattade varför vi använde oss av tre begränsningar för att hitta relevanta artiklar. 

Begränsningarna som använts är, att behålla professionella medarbetare, revisionsbyråer 

och professionella tjänsteföretag. I vår informationssökning använde vi oss av främst 

sökord som till exempel ”employee retention”, ”professional employee”, ”accountants”, 

”organizational culture”, ”job satisfaction” och ”professional service firms”. För att 

välja bland den stora mängd artiklar sökorden resulterat i har vi i första hand sökt 

granskade artiklar och tittat på deras titel och läst sammanfattningen. Det har i vissa fall 

varit möjligt att hitta relevanta artiklar genom att granska referenslistan från artiklar vi 

redan använt i studien. I det teoretiska och praktiska metodkapitlet har vi använt oss av 

litteratur av mer allmän karaktär men även specifikt inriktade mot våra valda metoder, 

exempelvis litteratur om kvantitativa metoder och enkätkonstruktion. För att kunna 

förklara vad professionella medarbetare och professionella tjänsteföretag är har vi i viss 

utsträckning studerat litteratur av Mats Alvesson. Inspiration har även inhämtats från 

DiVA utifrån liknande uppsatser och tidigare examensarbeten. 

2.6  Källkritik 

Litteraturen som används bygger på andra forskares studier och resultat och benämns 

därmed som sekundära källor (Johansson-Lindfors, 1993, s. 89). För att granska och 

kontrollera sekundärkällorna har vi valt att utgå från fyra källkritiska principer. Dessa är 

äkthet, oberoende, färskhet och samtidighet (Thurén, 2005, s.13; Ejvegård, 2003, s.63-). 

Inledningsvis kommer vi att utföra en källkritisk granskning av alla våra sekundärkällor 

enligt de fyra ovannämnda principerna. Därefter går vi in på en mer specifik 

granskning. 

2.6.1 Källkritisk granskning av sekundärkällor 

Äkthetskravet innebär att källan är vad den utger sig för att vara, att den ska vara fri från 

förfalskning (Thurén, 2005, s.19). Vi har försökt uppfylla kravet genom att använda oss 

av källor som är publicerade i ansedda publikationer och att de är citerade av andra 

författare. Vi har även sökt i välkända företagsekonomiska databaser som till exempel 
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Business Source Premier och Emerald Fulltext. När tryckt litteratur använts som källa 

har vi försökt använda oss av välkända författare inom området för att stärka 

trovärdigheten. Då vi har använt oss av källor från auktoriserade databaser och välkända 

författare har vi ingen anledning att tro att våra källor ska vara utsatta för förfalskning 

eller att författaren inte är den som den utgör sig att vara. Många av artiklarna vi använt 

är citerade i andra vetenskapliga artiklar vilket stärker trovärdigheten ytterliggare.  

 

Oberoendekravet utgår från att källan inte är en kopia eller ett referat från en annan 

(Thurén, 2005, s.13). Vi har i största möjliga utsträckning försökt undvika 

andrahandsreferenser och istället gå tillbaka till grundkällan. Det har i vissa fall varit 

omöjligt att finna grundkällan i de databaser vi har haft tillgång till. Det kan av den 

anledningen finnas en risk att informationen har förvrängts eller misstolkas av den 

senare författaren. Trots detta valde vi att inkludera andrahandsreferenserna eftersom vi 

ansåg att de var relevanta för studien. Men vi har i största möjliga utsträckning försökt 

undvika andrahandsreferenser för att frångå eventuella misstolkningar.  

 

Färskhetskravet innebär att så ny forskning som möjligt ska användas. Det är bättre att 

använda en aktuellare källa än en äldre eftersom det kan ha skett förändringar som 

påverkat den äldre (Ejvegård, 2003, s.64). Vi har försökt använda oss av nyare 

vetenskapliga artiklar, helst de som har varit publicerade på 2000-talet. I vissa fall har vi 

varit tvungen att återgå till grundkällan som varit publicerad under senare delen av 

1900-talet. En avvägning gjordes mellan färskhetskravet och oberoendekravet och i 

vissa fall var det viktigare att erhålla korrekt information än att prioritera att 

informationen skulle vara nypublicerad. Inom vissa områden i det teoretiska ramverket 

har det inte utkommit någon ny teori som fått genomslagskraft under 2000-talet. Enligt 

Johansson-Lindfors (1993, s.88) behöver inte äldre forskning innebära att det är sämre 

forskning. Av den anledningen har tidigare teorier valts trots att de är tidiga i sin genre 

och att nutida förhållanden inom organisationer kan ha förändrats. För att öka 

aktualiteten i studien har vi valt att komplettera med aktuella studier och forskning inom 

området.  

 

Den sista princip som ska vara uppfylld är samtidighetskravet. Det innebär att en källas 

trovärdighet minskar med tiden. Har det har gått lång tid sedan källan publicerades kan 

det finnas anledning att tvivla på den (Ejvegård, 2003, 64). I studien har vissa äldre 

källor använts för att visa vad tidigare forskning kommit fram till. Det kan därför finnas 

en risk att källan inte längre kan anses trovärdig eftersom det var länge sedan 

forskningen utfördes. För att stärka trovärdigheten har vi kompletterat äldre forskning 

med nyare för att visa att den fortfarande är aktuell. 

 

2.6.2 Specifik granskning av sekundärkällor 

Litteraturen Peter Drucker om management på 2000-talet är översatt från originalkällan 

Management Challenges for the 21st Century. Det kan kritiseras att originalkällan inte 

har använts när det finns en risk att uttrycken kan förvrängas och bli felaktiga när den 

översätts. Dessvärre fanns inte källan på Umeå universitetsbibliotek och med hänsyn till 

tidsaspekten blev det omöjligt att fjärrlåna litteraturen. Den översatta litteraturen kunde 

utifrån en artikel av originalkällan säkerställa att innehållet inte hade förvrängts 

nämnvärt. Anledningen till att artikeln från originalförfattaren inte använts från första 

början är att den var publicerad i Executive Exellence som är en icke vetenskaplig 

tidskrift och därför går det inte att garantera artikelns trovärdighet. Men utifrån det 
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faktum att författaren är erkänd inom management i professionella 

tjänsteföretagssektorn och är citerad i ett flertal vetenskapliga artiklar anser vi källan 

trovärdig. (se exempelvis Groysberg & Lee, 2009).  

 

Alvessons litteratur Kunskapsarbete och kunskapsföretag (2004) har använts i relativt 

stor utsträckning. Det är en sammanställning av Alvessons artiklar som har publicerat 

inom området kunskapsföretag. Av den anledningen fann vi det relevant att använda oss 

av litteraturen. Vanligtvis kan det uppstå ett oberoendeproblem när refererad litteratur 

används istället för originalartikeln. Risken för fel och förvrängningar bedömer vi vara 

liten eftersom Alvesson har sammanställt sina egna artiklar.  

 

Ett fåtal vetenskapliga artiklar som inte är publicerade i vetenskapliga tidsskrifter har 

använts. De är Cappelli (2000), Caudron (1993), Papmehl (2002) samt Herrbach och 

Kosmala (2005). Trots detta användes artiklarna som ett komplement till övrig 

forskning och studier eftersom vi ansåg dem relevanta för vårt problemområde. Kritik 

kan riktas mot källorna eftersom de inte är peer reviewed och är analyser av tidigare 

studier. Av den anledningen har vi begränsat användandet av källorna och de fåtal 

gånger de har använts har tillförlitligheten styrkts genom komplettering av andra 

vetenskapliga studier.  

 

I det teoretiska ramverket om karriär och utvecklingsmöjligheter har det använts en 

artikel från karriärtidskriften Civilekonomen. Anledningen till att den har inkluderats är 

att den ger en bra överblick av revisionsbranschens karriärtrappa. Det kan kritiseras att 

tidskriften har en journalistisk utgångspunkt istället för en vetenskaplig. Med det i 

åtanke har artikeln endast använts för att beskriva revisorns karriärtrappa, inga slutsatser 

eller rekommendationer kommer att baseras utifrån den.  

 

Information om arbetsmarknaden hämtades från en rapport av statistiska centralbyrån. 

Källan kan anses tillförlitlig eftersom SCB är en oberoende myndighet som förser 

myndigheter, regeringen, näringslivet och forskare med statistik.  

 

En enkätstudie utförd av ICAEW och Robert Half har använts. Studien är inte 

vetenskaplig men den är utförd av en oberoende marknadsföringsbyrå och med över 

3000 respondenter. Enkätstudien har använts i ett flertal granskade vetenskapliga 

artiklar vilket ökar dess trovärdighet. Användningen av studien har minimerats eftersom 

den inte är vetenskapligt baserad. 

I det teoretiska och praktiska metodkapitlet har vi använt sekundärkällor som kan anses 

vara andrahandsreferenser. Anledningen till detta är att metodlitteratur beskriver 

områden som tidigare forskare har kommit fram till. För att undvika risken för 

snedvridningar och misstolkningar har annan litteratur inom samma område använts. 

Det går att argumentera för att största delen av metodlitteraturen är relativt gammal. Vi 

bedömer dock att det teoretiska och praktiska metodkapitlet inte är lika beroende av 

aktuella källor som till exempel det teoretiska ramverket. De nyare upplagorna av 

metodböckerna skiljer sig inte nämnvärt från de äldre versionerna vilket tyder på att 

kunskapen inte har utvecklats särskilt inom området. Med hänsyn till att litteraturen är 

skriven av väletablerade författare och det faktum att metodkapitlena inte är lika 

beroende av aktualitet anser vi att de uppfyller kraven på oberoende och färskhet. 
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3 Teoretisk ramverk 

 

 detta kapitel presenteras olika teoretiska begrepp som är kopplade till vårt 

problemområde och utgör grunden för den empiriska enkätundersökningen. Vi 

inleder med att ge läsaren en övergripande beskrivning av professionella tjänsteföretag 

och professionella medarbetare eftersom begreppen utgör en central del av studien. 

Därefter presenteras arbetstillfredsställelse och dess komponenter, med andra ord 

arbetets utformning, mentorskap, belöningssystem och organisationskultur Sedan 

diskuteras begreppen karriär och utvecklingsmöjligheter, arbetsmarknad och externa 

möjligheter för att belysa faktorernas betydelse för medarbetarna. Slutligen presenteras 

en modell som förklarar hur de olika begreppen förhåller sig till varandra. Avsikten 

med detta kapitel är att det ska bidra till en ökad förståelse för den analys som kommer 

presenteras senare.  

    

   

3.1  Vad är ett professionellt tjänsteföretag? 

Professionella tjänsteföretag erbjuder immateriella tjänster som skräddarsys efter 

klientens specifika behov. Alvesson (2004, s.41) menar att det går att skilja mellan 

professionella tjänsteföretag och andra kunskapsföretag. Revisionsbyråer går under 

benämningen professionella tjänsteföretag, till skillnad från begreppet kunskapsföretag 

som är en mer generellt applicerbar benämning och täcker ett vidare område. Enligt 

Alvesson skiljer sig professionella tjänsteföretag från andra kunskapsföretag i främst två 

avseenden. För det första anses yrkesgruppen besitta en distinkt professionell identitet 

samt att organisationen präglas av standardiserade former av auktorisering, vilket är 

vanligt i revisionsbyråer. De professionella medarbetarna tenderar att identifiera sig 

med professionen i större utsträckning än med organisationen, vilket kan resultera i 

lojalitetskonflikter. Vi kommer att diskutera detta i senare delen av det teoretiska 

ramverket, eftersom det är vanligt förekommande bland professionella medarbetare.  

 

En annan skillnad är att professionella tjänsteföretag i många fall är 

partnerskapsbaserade. Enligt Alvessons (2004, s.40) resonemang innebär det att 

företagen erbjuder de mest lämpade anställda möjligheten till partnerskap efter en 

längre tids anställning. Att bli partner i företaget innebär att individen äger och leder 

revisionsbyrån och samtidigt arbetar med företagets klienter. Svårigheten innebär att de 

mest motiverade och drivna individerna ofta återfinns på dessa positioner. Det är främst 

denna utmärkande karriärmöjlighet som skiljer professionella tjänsteföretag från andra 

kunskapsföretag (Maister, 1982, refererad i Alvesson 2004, s. 41). Att erbjuda de mest 

framträdande medarbetarna i revisionsbyråer möjligheten att bli partner är relativt 

vanligt visar en undersökning. Det framkom att 56 procent av byråerna var organiserade 

på partnerskapsbasis (Greenwood & Empsson, 2003, refererad i Alvesson 2004, s.41). 

Det bör dock tilläggas att innebörden av professionellt partnerskap varierar mellan 

storleken bland byråerna och att inte alla tillämpar användningen av systemet 

(Alvesson, 2004, s.41, Nordenflycht, 2010, s.158). 

 

Nordenflycht (2010, s.156) menar istället att det går att urskilja egenskaper vilka är 

specifika för det professionella tjänsteföretaget och två av dessa egenskaper är 

kunskapsintensitet och låg kapitalintensitet. Motivet bakom denna indelning av 

egenskaper är enligt författaren att de kan definieras. De beskrivs ofta som särskiljande 

I 
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för professionella tjänsteföretag och är i litteraturen förknippad med utmaningar för 

företagsledningen i organisationen.  

 

Den första egenskap som enligt Nordenflycht (2010, s.159) är särskiljande är som ovan 

nämnts kunskapsintensiteten. Beroende på hur detta begrepp är definierat anses de 

utgöra den mest fundamentala egenskapen för denna typ av företag. Starbuck (1992, 

s.715) menar att kunskapsintensitet har sin grund i att produktionen av företagets 

tjänster består till en betydande del av komplexa kunskaper. En parallell kan dras till 

den ekonomiska benämningen av företag som är kapitalintensiva eller arbetsintensiva. 

Det beskriver den betydelse kapital och humankapital har för företagets produktion. I 

kapitalintensiva företag är kapitalet av större betydelse än vad det är i kunskapsintensiva 

företag, där humankapitalet är av större betydelse. För professionella tjänsteföretag 

innebär det således att det är kunskapen som är av störst betydelse i jämförelse med 

andra faktorer. Utifrån detta resonemang menar Nordenflycht (2010, s.159) att en 

alternativ benämning för kunskapsintensitet torde vara mänsklig kapitalintensitet 

eftersom hela företaget bygger på en intellektuellt kvalificerad arbetskraft. Den 

intellektuellt kvalificerade arbetskraften innebär vissa utmaningar för tjänsteföretaget. 

 

En av utmaningarna är att behålla och styra arbetskraften. Medarbetare med komplex 

kunskap har en stark förhandlingsposition i förhållande till företaget, eftersom deras 

kunskap och kompetens i många fall är överlåtbara mellan olika företag. Vidare har 

medarbetarna många externa arbetsalternativ vilket bidrar till att de kan vara svåra att 

behålla i företaget. De anses även vara svåra att styra över då de strävar efter 

självständighet, vilket innebär att medarbetarna ogillar auktoritet och formella 

organisatoriska processer.  

 

Låg kapitalintensitet är den andra egenskapen hos professionella tjänsteföretag. Likt 

diskussionen ovan indikerar detta att företagets produktion inte innehåller en betydande 

mängd tillgångar av det icke humankapitala slaget. Till detta räknas exempelvis lager, 

fabriker, patent och så vidare. Teece (2003, s.902) argumenterar att en konsekvens av 

den låga kapitalintensiteten är att professionella medarbetare har en starkare 

förhandlingsposition i förhållande till företaget. Eftersom företagets produktion inte 

kräver mycket kapital innebär det att de professionellas kompetens blir en värdefullare 

tillgång och bidrar till att deras externa möjligheter ökar 

3.2 Professionella medarbetare 

Kunskapsarbetare är ett begrepp som används för att beskriva en viss typ av 

medarbetare i kunskapsföretag. I enlighet med ovanförda diskussion angående 

kunskapsföretag och professionella tjänsteföretag går det även här att göra en 

distinktion mellan kunskapsarbetare och professionella medarbetare. Alvesson (2004, 

s.35) påpekar att begreppet profession ska användas restriktivt som synonym till 

kunskapsarbetare. Begreppet används dock i samband med professionella tjänsteföretag. 

Lee och Maurer (1997, s.250) gör däremot ingen skillnad mellan begreppen och anser 

att kunskapsarbetare inrymmer professioner som till exempel revisorer, ingenjörer, 

konsulter och forskare. Utifrån detta resonemang hade vi kunnat använda begreppen 

synonymt men väljer att inte göra det eftersom vi anser att det blir en för generell 

benämning. I enlighet med Alvessons resonemang kommer vi använda benämningen 

professionella medarbetare eftersom vi fokuserar på revisionsbyråer.  

Enligt Alvesson (2004, s.35-) kan den professionella medarbetarens yrke definieras 

utifrån att det grundas på bland annat lång formell utbildning, professionell yrkeskultur, 
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självständighet, klientorientering och auktorisationskriterier. Torres (1991, refererad i 

Nordenflycht, 2010, s.156) anser istället att det finns tre karakteristiska drag bland 

professionella medarbetare. De förklaras som kunskapsbas, reglering och kontroll av 

kunskapen samt ideologi. Medarbetarna besitter en viss kunskapsbas vilket innebär att 

det professionella tjänsteföretaget baseras på intellektuell kompetens, som är den i 

särklass viktigaste komponenten. Reglering och kontroll av denna kunskapsbas och hur 

den tillämpas innebär enligt Torres att professionen har ett visst monopol över 

kompetensen eftersom de självständigt reglerar den till skillnad från att vara reglerat av 

exempelvis staten. Professionell ideologi är det tredje och sista utmärkande 

karaktärsdraget för professionella medarbetare. Begreppet hänvisar i detta sammanhang 

till en uppsättning etiska regler som är specifika för professionen. Det kan exempelvis 

röra sig om normer vilket definierar ett lämpligt beteende för medarbetare, en av de 

mest centrala professionella normerna är en stark önskan om självständighet vilket 

grundar sig på kunskapsintensiteten.  

 

Utifrån diskussionen ovan kan vi dra slutsatsen att professionella medarbetarnas 

kompetens och utmärkande karaktärsdrag är en avgörande framgångsfaktor för det 

professionella tjänsteföretaget. Pfeffer (1994, s.22) påpekar att de professionella 

tjänsteföretagens konkurrensfördel huvudsakligen består av hur de nyttjar sina 

mänskliga resurser. Enligt samma författare är den specifika kompetensen hos företaget 

de färdigheter medarbetarna har. Många tjänsteföretag lägger därför stor vikt på 

rekrytering, urval och byggande av en stark lojalitet för att behålla kompetenta 

medarbetare (Pfeffer, 1994, s.22). Denna utmärkande bakgrund bidrar till att den 

professionella medarbetaren drivs av andra faktorer än den icke professionella 

yrkesarbetaren.  

3.2.1 Professionella medarbetares utmärkande egenskaper 

Professionella medarbetare kan karakteriseras utifrån att de en har lång akademisk 

bakgrund till skillnad från den vanliga yrkesarbetaren, vilket medför att de har utvecklat 

specifika egenskaper som är utmärkande för dem. Syftet med detta avsnitt är att 

beskriva deras egenskaper och hur det påverkar intentionen av att stanna kvar i en 

revisionsbyrå.  

Professionella medarbetare har liknande grundläggande behov som en vanlig 

yrkesarbetare. Maslow beskrev de grundläggande behoven utifrån en hierarkimodell 

vilket utgår från att det finns en metodisk rangordning mellan olika behov hos 

individen. Det lägsta och mest fundamentala behoven måste tillfredsställas först innan 

de högre motiven aktiveras. Behoven består av fem grupper där de psykologiska 

behoven som till exempel hunger och törst är de mest grundläggande faktorerna och 

självförverkligande och utveckling är det femte och sista motivet (Steers & Porter, 

1983, s.32).  

Medarbetarna har en bakgrund som skiljer sig från vanliga yrkesarbetare vilket medför 

att de har andra drivkrafter och värderingar. Individen vill bli förknippad med en 

organisation som är i toppen av sin bransch och omges av andra som har liknande 

drivkrafter. Professionella medarbetare vill arbeta i en organisation som bryr sig om 

individen och ha en arbetsmiljö som är tillfredsställande och utvecklande. De vill inte 

tvingas att välja mellan yrkes- och privatliv utan det måste finnas en balans, eftersom 

det inte är önskvärt att tvingas välja mellan dessa. (Phillips, 2002, s.9-). Hausknech et 

al. (2009, s.278) beskriver att medarbetarna värdesätter ett arbete där de får utvecklas 
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och känna att de åstadkommer något på arbetsplatsen. De uppskattar även möjligheten 

till karriär och att ha goda sociala relationer.  

Robbins (2001, s.205) redogör för två av de mest grundläggande skillnaderna mellan 

professionella medarbetare och vanliga yrkesarbetare. Robbins påpekar att 

medarbetarna oftast har ett långsiktigt engagemang i sitt yrke och upplever en högre 

lojalitet mot professionen än mot organisationen de arbetar i. Det innebär att individerna 

är mer angelägna om professionen än i vilken organisation de arbetar i. Skillnaden i 

engagemang är något företagsledningen i organisationen måste vara väl medveten om. 

Ett misslyckande kan minska medarbetarnas intresse för organisationen och medföra att 

de söker ett nytt arbete som kan tillgodose behoven. (Martin, 2005, s.4).  

Hermanson et al. (1995, s.40) visar i sin enkätstudie av revisorer att traditionella 

monetära belöningar är långt ner rangordningen eftersom de redan har relativt hög 

grundlön och personlig utveckling samt utmanande arbetsuppgifter är högprioriterat och 

eftertraktat. Alvesson (2004, s.145) stärker detta argument eftersom han antyder att 

intressanta och stimulerande arbetsuppgifter, lärande och utveckling är de faktorer som 

är av betydelse för medarbetarnas val mellan att stanna kvar eller lämna organisationen. 

I många fall är dock konkurrensen hård och det innebär att organisationer inte kan välja 

att erbjuda endast intressanta uppgifter till sina medarbetare. Konsekvensen av detta blir 

att företagsledningen måste tillsätta motivationsfaktorer som är lättare att hantera, som 

till exempel belöningssystem och karriärmöjligheter (Alvesson, 2004, s.146).  

En studie av Street och Bishop (1991) studerar professionella medarbetares behov 

utifrån ett empiriskt test av McClellands motivationsteori. McClellands teori är en av de 

mest grundläggande teorierna inom motivationsområdet. Den utgår från att individens 

arbetsmotivation influeras av tre faktorer, behovet av samhörighet, makt samt 

prestation. Resultatet av Street och Bishops studie visar att prestationsmotivet är det 

starkaste hos professionella medarbetare vilket innebär att medarbetarna trivs bäst i 

organisationer där de får utsättas för utmaningar och får återkoppling på utförda 

prestationer.  

Sammantaget visar tidigare studier att professionella medarbetare värdesätter ett arbete 

som är utmanande och utvecklande och att de vill kunna arbeta flexibelt och 

självständigt. De motiveras inte främst av monetära belöningar, men på grund av 

konkurrensen inom branschen är det den motivationsfaktor som främst används. 

Medarbetarna värdesätter sin profession före organisationen vilket är viktigt för 

företaget att ha i åtanke eftersom det kan uppstå lojalitetskonflikter.  

3.3 Att behålla professionella medarbetare 

Organisationer lägger ner mycket resurser på sina medarbetare, om dessa sedan väljer 

att lämna företaget medför det höga kostnader som inte enbart avser internutbildning 

och rekrytering utan också för nyanställningar. Resultatet av en frivillig 

personalomsättning kan därmed ha en stor inverkan på organisationens omsättning, 

speciellt i tjänsteföretag där mycket resurser investeras i vidareutbildning. En central 

fråga blir därför att försöka förklara de faktorer som bidrar till att medarbetarna frivilligt 

väljer att lämna organisationen (Lee & Mitchell 1994,s.51).  

 

Personalomsättning och att behålla medarbetare är två olika sidor av samma område, 

främsta skillnaden är varför medarbetaren lämnar organisationen eller väljer att stanna 

kvar. Eftersom områdena är inversen av varandra grundar de sig på samma teorier, 



 Forsberg & Jonsson  

15 

 

varför vi kommer att utgå från samma. Det är främst två bakomliggande orsaker till 

varför medarbetaren väljer att stanna kvar, dessa är frivilligt eller ofrivilligt. Vi har valt 

att studera de faktorer som påverkar medarbetaren att frivilligt stanna kvar, eftersom det 

är något som företaget kan påverka. Bakomliggande faktorer till ofrivilligt kan vara 

exempelvis familjeförhållanden eller dålig arbetsmarknad och därmed svåra att påverka 

och skiljer sig mellan olika individer.  

 

Nutida forskning inom personalomsättningsområdet har sina utgångspunkter i March 

och Simons teorier som år 1958 utvecklade en teori som grundar sig på två olika 

variabler; upplevd önskan om förflyttning och upplevd möjlighet till förflyttning. Den 

första variabeln påverkas av medarbetarens upplevda arbetstillfredsställelse. Om den är 

hög minskar också önskan om förflyttning. Den andra variabeln, upplevd möjlighet till 

förflyttning påverkas av individens position på arbetsmarknaden och antalet alternativ 

som finns att tillgå. Om de är många upplever medarbetaren större möjlighet till 

förflyttning. Variablerna tillsammans påverkar valet (March & Simon, 1958, s.94-). 

 

I det teoretiska ramverket har vi valt att utgå från March och Simons modell. 

Anledningen är att den refererats i tidigare studier om personalomsättning och att 

behålla medarbetare (se exempelvis Lee & Mauer, 1997; Gaertner & Robinson, 1999). 

Modellen är tydlig vilket möjliggör kompletteringar så att den passar vår studie bättre. 

För att kunna besvara problemformuleringen och finna förklaringar till orsakerna som 

påverkar medarbetares intentioner att stanna i sin revisionsbyrå har vi valt att utöka 

March och Simons modell, eftersom den inte specifikt beskriver orsakerna till varför 

just professionella medarbetare väljer att sluta. Vi har därför tillfört fler teoriområden 

som enligt litteraturen har anknytning till ämnet. Det är främst arbetstillfredsställelse 

som vi kompletterat med en förhoppning att det ska ge en bättre förklaring om vilka 

faktorer som är av betydelse. I avsnitt 3.3.2 kommer en förklaring av vår omarbetade 

modell i jämförelse med March och Simons ursprungliga modell.  

3.3.1 Presentation av vår omarbetade modell 

Vi har valt att fokusera på båda delarna i March och Simons modell, upplevd önskan 

om förflyttning samt upplevd möjlighet till förflyttning. Det kan argumenteras för att 

endast ta med en av delarna studien, upplevd önskan om förflyttning, eftersom den 

andra delen upplevd möjlighet till förflyttning är en extern möjlighet som 

organisationen inte kan påverka. Men efter en genomgång av litteratur inom området 

(Swider, Boswell & Zimmerman, 2011; Arnold & Feldman, 1982) ansåg vi det vara ett 

relevant område även för vår studie eftersom externa möjligheter kan ha en stor 

inverkan på medarbetarens beslut att stanna kvar i en revisionsbyrå. Vi har 

omformulerat den första delen, upplevd önskan till förflyttning till upplevd önskan att 

stanna i organisationen eftersom vi fokuserar på hur revisionsbyrån kan behålla sina 

professionella medarbetare, inte personalomsättningen i organisationen som March och 

Simon gjorde i sin ursprungliga modell. Området utvecklingsmöjligheter har vi valt att 

omformulera till karriär och utvecklingsmöjligheter eftersom vi ansåg att det ger en 

bättre förklaring till området då karriär är en viktig del av professionella medarbetares 

utvecklingsmöjligheter.  

 

För att underlätta för läsaren och för att det ska vara lättare att förstå vårt teoretiska 

ramverk, kommer vi fortsättningsvis att visa delar av vår modell bredvid varje teoridel. 

Modellen kommer att kompletteras vid varje delavsnitt för att slutligen resultera i den 

kompletta modellen.  
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3.4 Arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse finner vi extra intressant när 

det kommer till att studera varför medarbetare väljer 

att stanna kvar i revisionsbyrån ur ett företagsledningsperspektiv. När 

medarbetare frivilligt väljer att avsluta sin anställning är det i många fall 

relaterat till låg arbetstillfredsställelse. Albrecht, Brown och Field (1981, s.61) menar att 

det finns många faktorer som bidrar till detta, eftersom det är en avgörande faktor. Det 

är med andra ord viktigt att revisionsbyråerna identifierar vad som bidrar till att 

medarbetarna upplever en hög arbetstillfredsställelse. 

 

Begreppet arbetstillfredsställelse kan beskrivas som ett mått på hur tillfredsställda 

individer är med sitt arbete och i vilken utsträckning de upplever det positivt (Spector, 

1997, s.2). Att professionella medarbetare upplever en hög arbetstillfredsställelse 

Personalomsättning 

Upplevd önskan om 

förflyttning 

Upplevd möjlighet till 

förflyttning 

Arbetstillfredsställelse 

Utvecklingsmöjligheter 

Externa möjligheter 
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stanna i organisationen 

Arbetstillfredsställelse 
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Figur 2. March och Simons ursprungliga modell. Källa: March och Simon 

(1958, s.99, 106; Jones m.fl. (1991, s.672) egen översättning 

Figur 3. Modell över teoretiskt ramverk. Vår omarbetade modell. 
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Arbetstillfredsställelse 

Arbetets utformning 

innebär att de förknippar arbetet med positiva känslor och värderar det högt.  Det har 

visat sig vara en viktig komponent för att kunna förutse om individer väljer att lämna 

företaget (Arnold & Feldman, 1982, s.353). Albrecht et al. (1981,s.61) betonar att en 

hög arbetstillfredsställelse i revisionsbyråer är en viktig framgångsfaktor för företaget. 

Är medarbetarna nöjda med sin arbetsprestation kan det bidra till högre produktivitet 

och följaktligen högre intäkter.  

 

Enligt tidigare forskning kan den upplevda arbetstillfredsställelsen variera mellan 

medarbetare beroende på hur länge de arbetat i revisionsbyrån. Hermanson et al. 

(1995,s.41) uppmärksammade betydande skillnader mellan revisorer som arbetat längre 

i företaget och medarbetare som arbetat en kortare tid. De med längre anställningstid 

hade andra preferenser om vad de ansåg bidra till arbetstillfredsställelse till skillnad från 

de som var relativt nya i företaget. Den förra gruppen ansåg att faktorer rörande det 

dagliga arbetet var av störst betydelse för att de skulle känna sig tillfredsställda. 

Revisorerna med längre anställningstid prioriterade istället möjligheten till monetära 

belöningar som främsta källan till arbetstillfredsställelse. Främsta orsaken till skillnaden 

mellan grupperna var att medarbetarna med kortare anställningstid inte hade intentionen 

att stanna kvar i företaget utan planerade att söka sig vidare om några år (Hermanson et 

al., 1995, s.41-). 

 

Eftersom det är många faktorer som anses påverka professionella medarbetares 

arbetstillfredsställelse har vi utifrån litteratur och tidigare forskning valt ut det vi anser 

bidrar till medarbetarens arbetstillfredsställelse. Vilka är då faktorerna och hur anser vi 

att de är knutna till begreppet arbetstillfredsställelse? Arbetets utformning är individens 

upplevelse av arbetsmotivation och tillfredsställelse och de förhållanden som råder på 

företaget. Mentorskap innebär att medarbetaren har en kollega som har arbetat längre 

än dem själva och bistår vid frågor om karriär och sociala relationer. Att ha en mentor 

kan fungera motiverande och påverkar medarbetarnas arbetstillfredsställelse på olika 

sätt. Belöningssystem utformas av företaget och fungerar som motivationsfaktorer för 

medarbetaren. Organisationskultur består av organisationens värderingar och normer. 

Om medarbetarens värderingar överensstämmer med organisationen ökar möjligheten 

att individen upplever arbetstillfredsställelse. Vi kommer i följande avsnitt att 

utförligare beskriva de olika faktorerna och deras koppling.  

3.4.1 Arbetets utformning 

En studie av Tremblay och Roger (2004) tyder på att 

arbetets utformning kan påverka professionella 

medarbetares arbetstillfredsställelse, och i sin tur deras 

vilja att stanna kvar i organisationen. Detta argument stöds av Griffeth, Hom 

och Gaertner (2000) studie som tyder på att det finns ett positivt samband. 

Utifrån ovanstående resultat har vi valt att inkludera arbetets utformning som en del av 

det teoretiska ramverket, vilket är ett stort område med ett flertal olika förgreningar och 

modeller. I studien har vi valt att använda oss av Hackman och Oldhams (1980, s.76) 

modell rörande utformningen av arbetsuppgifter. Det kan argumenteras för att modellen 

är relativt gammal eftersom den utformades 1980, men den har dock har använts i ett 

flertal studier efter och av den anledningen styrka modellens trovärdighet än idag. 

(Lambert, Hogan & Barton, 2001; Hall & Smith, 2009; Zimmerman, 2008).   

Hackman och Oldhams modell beskriver olika delar som ett arbete bör bestå av för att 

vara tillfredställande och eftertraktat för medarbetarna. Dessa delar är 
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arbetsuppgifternas utformning, självständighet i arbetet och återkoppling. Återfinns 

dessa delar i arbetet förväntas de leda till tre psykiska tillstånd hos medarbetaren 

(Ramlall, 2004, s.57). Det första tillståndet är att medarbetaren upplever arbetet som 

meningsfullt om arbetsuppgifterna är väl utformade. Det andra tillståndet innebär att 

medarbetaren upplever ett ansvar för arbetet om den får arbeta självständigt. Det sista 

tillståndet uppfylls när medarbetaren får tillräckligt med återkoppling och därmed blir 

medveten om resultatet av sitt arbete. Medvetenheten möjliggör en förbättring av 

medarbetarens beteende och att individen upplever tillfredställelse av sin prestation. 

Dessa tre psykiska tillstånd förväntas leda till hög motivation och arbetstillfredsställelse, 

samt låg personalomsättning (Ramlall, 2004, s.57).  

   

Figur 4. Hackman & Oldhams modell över arbetets utformning. Källa: Hackman & 

Oldham 1980, s.77, egen översättning. 

Nedan följer en djupare förklaring av de olika delarna som ingår i arbetets utformning 

och hur de påverkar arbetstillfredsställelsen hos professionella medarbetare. 

Arbetsuppgifternas utformning 

Cappelli (2000, s.104) betonar att det är en nödvändighet för organisationer att ha 

genomtänkta planer för hur medarbetarnas arbetsuppgifter ska utformas. Professionella 

medarbetare kan bli omotiverade av monotona arbetsuppgifter vilket kan resultera i att 

de söker efter andra externa alternativ som anses mer utmanande. Vidare bör 

arbetsuppgifterna anpassas utifrån den enskilda individen och inte från medarbetarens 

befattning så att den får användning för sin kompetens. Brannick (2001, s.30) anser likt 

Cappellis resonemang att medarbetare måste ha en positiv uppfattning om 

arbetsuppgifterna för att vilja stanna kvar i organisationen. Enligt Brannick är ett 

motiverande arbete utmanande, växande och innehåller uppgifter som medarbetaren 

finner intressant och viktigt. Arbetsuppgifternas utformning kan delas in i två olika 

delar, variation i färdigheter och identifikation med arbetsuppgiften. Nedan kommer en 

utförligare förklaring.  

 
Variation i färdigheter. Hackman och Oldham (1980, s.78) argumenterar för att om 

medarbetare använder sig av fler färdigheter i arbetet är sannolikheten större att 

individen upplever arbetet som meningsfullt. Får medarbetaren arbeta med varierande, 

utmanande och utvecklande arbetsuppgifter innebär det att individen känner sig viktig 
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på arbetsplatsen (Jacobsen & Thorsvik, 1998, s.276). Tidigare studier bekräftar att 

sambandet mellan variation i färdigheter leder till att medarbetare upplever en större 

samhörighet med organisationen och ökad arbetstillfredsställelse (Katz 2005 s.21; 

Steers & Spencer, 1977).  

 

Detta kan dock skilja sig mellan de som har längre respektive kortare anställningstid. 

Katz (2005, s.21) fann i sin studie att utmanande arbetsuppgifter har stor betydelse för 

de med kortare tid i organisationen. Katz menar att utmanade arbetsuppgifter är viktigt i 

början av medarbetarens karriär då denna utvecklas, och snabbare blir en del av 

organisationen.  De som arbetat en längre tid värdesätter inte utmaningar i lika stor 

utsträckning eftersom de anses mer trygga i sin anställning. 

 

Identifikation med arbetsuppgiften innebär att medarbetaren får vara delaktig i hela 

arbetsprocessen (Jacobsen & Thorsvik, 1998, s.276). Om medarbetarna får ett 

personligt ansvar för arbetsuppgifterna och får medverka till det slutgiltiga resultatet 

ökar chansen att de känner sig som en del av organisationen (Katz 2005 s.21). 

Betydelsen av uppgiftens identifiering kan även den skilja sig mellan olika medarbetare. 

Katz (1978, 217) studie visar att det är främst i början av medarbetarens anställning som 

identifikation med uppgiften har en betydelse för arbetstillfredsställelsen. I 

revisionsbranschen är det dock mer vanligt att medarbetare i början av karriären får 

delta i mindre delar av projekt och inte vara personligt ansvariga för resultatet (Hung-

Tong & Kao 1999, s.213).   

Självständighet i arbetet 

Självständighet i arbetet innebär i vilken utsträckning organisationen ger medarbetaren 

betydande frihet, oberoende samt hur mycket denna själv får bestämma över 

arbetsupplägg och tider (Ramlall, 2004).  Tidigare forskning inom detta område tyder 

på att självständighet är väldigt viktigt för professionella medarbetares 

arbetstillfredsställelse eftersom de har ett stort behov av att kunna kontrollera och 

organisera sina arbetsuppgifter (Drucker 1999, s.84; Hall, Smith & Langfield-Smith, 

2005, s.105). Uppfylls inte detta av organisationen kommer medarbetarna att söka efter 

nytt arbete där det möjliggörs. I linje med detta resonemang visar Russo (1998, s.99-) i 

sin studie att det existerar ett positivt samband mellan självständighet och professionella 

medarbetares arbetstillfredsställelse. Även Aranya och Wheeler (1986, s.194) intygar 

detta i sin studie om medarbetares egenskaper där det visar ett positivt samband mellan 

vikten av att arbeta självständigt och viljan att stanna kvar i en revisionsbyrå.  

Enligt Katz (2005, s.24) är anledningen till att medarbetare föredrar ett självständigt 

arbete att de har starka åsikter och personligheter och vill därför hellre ta egna beslut än 

följa andras direktiv. Katz påpekar också att medarbetarnas långa akademiska studier 

har format dem till att de vill påverka, men inte nödvändigtvis leda de beslut som tas i 

arbetet. De vill även ha möjligheten att påverka hur deras kunskap används i 

organisationen. Självständighet i arbetet kan dock ha en negativ effekt på 

arbetstillfredsställelsen om medarbetaren är ny i organisationen. Ska medarbetaren ta 

egna beslut om sina arbetsuppgifter i en tidig fas kan de känna sig osäkra och därmed 

resultera i lägre arbetstillfredsställelse. När medarbetaren har arbetat en längre tid i 

organisationen är de mer trygga vilket resulterar i att självständighet i arbetet har en mer 

positiv inverkan på arbetstillfredsställelsen (Katz, 2005, s.24). 
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Mentorskap 

Arbetstillfredsställelse 

Arbetets utformning 

Återkoppling 

Hackman och Oldham (1980, s.72) anser att det är viktigt att medarbetare får kännedom 

om resultatet av sitt arbete samt återkoppling rörande sin prestation. Genom att 

företagsledningen och andra medarbetare tillgodoser detta får individen veta hur väl de 

presterat. Det är ett grundläggande behov för att kunna utvecklas och förbättras vilket 

skapar en positiv känsla för organisationen samt högre arbetstillfredsställelse (Maertz & 

Griffeth, 2004, s.679) 

 

Enligt Katz (2005, s.22) måste professionella medarbetare få ta del av resultatet från sitt 

arbete för att upprätthålla motivationen. Om individen aldrig får den återkopplingen 

sjunker motivationsnivån att prestera vilket i sin tur innebär lägre arbetstillfredsställelse. 

Katz menar att om man inte erbjuds detta från ledningen kommer medarbetaren inte att 

vilja förbättra sina prestationer eller ta risker. Uppfylls regelbunden återkoppling 

kommer medarbetarna att finna en känsla av personlig stolthet vilket motiverar dem 

eftersom deras arbetsprestation tillför något värdefull till organisationen. 

 
Brundage och Koziel (2010) instämmer med Hackman och Oldham samt Katz i sitt 

argument där de framhåller hur viktigt det är med återkoppling för professionella 

medarbetare. De anser att det stärker medarbetares arbetstillfredsställelse och bidrar till 

en bättre sammanhållning mellan organisation och medarbetare. Medarbetarna uppfattar 

lättare organisationens värderingar och arbetar i större utsträckning i linje med 

organisationens mål. 

3.4.2 Mentorskap 

Två grundläggande behov för medarbetares 

arbetstillfredsställelse är att de vill känna sig behövda 

samt att de har karriärmöjligheter. Vi har valt att 

inkludera mentorskap som en faktor till 

arbetstillfredsställelsen då organisationen kan tillgodose dessa 

två behov genom att erbjuda medarbetarna en mentor som hjälper dem genom karriären 

och ger konstruktiv kritik och stöd. Mentorskapet kan definieras som ett utbyte mellan 

en mer erfaren kollega, mentor, och en mindre erfaren där mentorn fungerar som ett 

stöd (Payne & Huffman, 2005, s.158).   

Enligt Payne och Huffman (2005, s.159-) finns det fyra positiva effekter av mentorskap. 

För det första bidrar mentorskapet till att medarbetaren delar organisationens 

värderingar vilket i sin tur underlättar individens identifikation med företaget. För det 

andra blir medarbetaren bättre på att hantera sin individuella karriär och kan därför vara 

mer engagerad i sitt arbete. Mentorn kan även fungera som förebild för medarbetaren 

vilket bidrar till att individen får en positiv attityd mot sitt arbete. Den sista positiva 

effekten av mentorskap är att medarbetaren kan bli mindre benägen att söka nytt arbete 

eftersom medarbetaren har ett bra förhållande med sin mentor och inte vill förlora de 

fördelarna genom att byta arbetsgivare.  

Tidigare studier har visat att det finns ett positivt samband mellan den professionella 

medarbetarens vilja att stanna kvar och mentorskap (Payne & Huffman, 2005; Gregg, 

1999). Problemet med de tidigare studierna inom detta område är att de främst fokuserat 

kring att själva mentorskapet har ett samband med medarbetarens vilja att stanna kvar 

men inte något på hur relationen mellan mentorn och medarbetaren påverkar sambandet. 

Hall och Smith (2009, s.696) betonar att det viktiga med mentorskapet inte är frågan om 
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Belöningssystem 

Mentorskap 
Arbetstillfredsställelse 

Arbetets utformning 

det existerar eller inte, frågan är istället vilken kvalitet den har. En som lyfter den 

mindre erfarna medarbetaren och hjälper den framåt i karriären påverkar medarbetaren 

positivt. En mentor som inte hjälper och stöttar kan resultera till att den mindre erfarna 

medarbetaren väljer att sluta i organisationen.  

Mentorskapet tillför som tidigare nämnts två funktioner, hjälp i karriären och ett stöd i 

arbetet. Båda ett positivt samband med medarbetarens vilja att stanna kvar. Det finns 

även annan forskning som tyder på att sambandet kan skilja sig mellan de två 

funktionerna, eftersom det bidrar till olika effekter på medarbetarna (Hall & Smith, 

2009, s.696). Den första funktionen, hjälp i karriären, innebär att mentorn främst 

fungerar som ett stöd för att hjälpa medarbetaren att ta sig framåt i karriären och 

koordinera sina arbetsuppgifter och professionella mål. Den andra funktionen, stöd i 

arbetet, är den sociala relationen mellan mentorn och medarbetaren. Den kan även 

beskrivas som ett psykosocialt stöd, vilket är benämningen vi kommer att använda i 

fortsättningen. Psykosocialt stöd innebär att mentorn hjälper medarbetaren att utveckla 

sin identitet och självkänsla genom att agera som en förebild. Beskrivningen av de två 

funktionerna visar på att de har olika egenskaper och således påverkar mentorn 

medarbetaren arbetstillfredsställelse på två olika sätt, karriärmässigt och psykosocialt. 

Eftersom mentorskapet består av två olika funktioner med olika egenskaper kommer vi i 

studien att undersöka om de två funktionerna visar någon skillnad i sambandet mellan 

medarbetarens upplevda arbetstillfredsställelse. 

3.4.3 Belöningssystem 

Belöningssystem är ett verktyg som organisationen 

använder sig av för att motivera och uppmuntra 

medarbetare till att prestera bättre och arbeta efter 

organisationens mål (Brundage & Koziel, 2010, s.40). 

Det kan även beskrivas som ett sätt att tillfredsställa 

medarbetarens behov och förväntningar på sin 

anställning och blir således en viktig del av medarbetarens arbetstillfredsställelse 

(Mullins, 2002, s.419). Av dessa två anledningar har vi valt att ta med belöningssystem 

som en faktor till medarbetarens upplevda arbetstillfredsställelse.  

Det mest effektiva sättet att skapa ett fungerande belöningssystem är att vara så tydlig 

som möjligt om hur belöningen kan uppnås samt vilka beteenden eller resultat som 

belönas. Tydliggörs inte detta kommer medarbetarna inte förstå hur de ska uppnå 

belöningen och därmed inte sträva efter att uppnå den, vilket minskar effekten. (Hall, 

Smith & Langfield-Smith, 2005, s.104). 

 

Belöningar kan delas in i två grupper, monetära och icke-monetära (Anthony & 

Govindarajan, 1998, s.511). De monetära är traditionella belöningar som till exempel 

bonus, extra förmåner och löneökning. De icke-monetära belöningarna är av en mer 

psykologisk karaktär och skapas utifrån själva arbetsutförandet. Arbetsutförandet i sin 

tur påverkas av ansvarsfulla, meningsfulla arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter samt 

sociala relationer (Lindmark & Önnevik, 2006, s.156). 

Belöningssystemen bör utvecklas efter vilken typ av medarbetare organisationen består 

av. I avsnittet om professionella medarbetares utmärkande egenskaper framgår det att 

medarbetarna inte motiveras av samma faktorer som en yrkesarbetare. En fråga som kan 

ställas i detta sammanhang är hur ett belöningssystem ska utformas för att anpassas till 

medarbetarnas behov? Hermanson et al. (1995, s.40) studie visar att professionella 
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Belöningssystem 

Mentorskap 

Arbetstillfredsställelse 

Arbetets utformning 

Organisationskultur 

medarbetare värderar personlig utveckling, utmanande arbetsuppgifter mer än monetära 

belöningar. Papmehl (2002, s.12) för ett liknande resonemang där författaren beskriver 

hur tidigare akademiska studier har format medarbetarna till att de värdesätter 

utmaningar, variation och utvecklingsmöjligheter framför monetära belöningar. 

Författaren påpekar att monetära belöningar spelar en viss roll för motivationen 

eftersom medarbetarna inte vill bli underkompenserade för sitt arbete. Vidare är det inte 

ett effektivt system eftersom det är enkelt för konkurerande organisationer att kopiera 

och kan erbjuda medarbetarna bättre belöningar (Cappelli, 1999, s.106).  

Även om monetära belöningssystem inte är ett effektivt sätt för organisationen att 

behålla sina medarbetare är det fortfarande en viktig komponent vilket påverkar 

professionella medarbetarens arbetstillfredsställelse. En studie av Lahey och Quist-

Newin (2010, s.46) utförd bland medarbetare inom den finansiella tjänstesektorn, visade 

det att 41, 6 procent värderade monetära belöningar.  De andra faktorerna som ansågs 

viktiga var självständighet i arbetet, karriärmöjligheter och organisationsklimat. 

Resultatet tyder då på att monetära belöningar har en viss påverkan för professionella 

medarbetares arbetstillfredsställelse, men att det krävs en kombination av andra faktorer 

för att uppnå det. 

Martin (2010, s.40) anser att det viktigaste med ett belöningssystem är att använda en 

kombination av olika strategier, inte bara monetära, och på det viset ge kort- och 

långsiktiga fördelar för medarbetaren. Enligt Alvesson (2004, s.146) kan en 

kombination av väl utformade av arbetsuppgifter, karriärmöjligheter, sociala relationer 

och monetära förmåner maximera medarbetarens arbetstillfredsställelse. Enligt Bloisi 

Cook & Hunsaker (2007, s.191) är det dock viktigt att företagsledningen är medveten 

om skillnaden mellan olika monetära belöningar och förstå vikten av att rätt belöning 

används i lämplig situation. Det bör dock tas i beaktande att medarbetarna är olika 

individer och motiveras av olika faktorer. (Brundage & Koziel, 2010, s.41). 

3.4.4 Organisationskultur 

Organisationskultur kan definieras utifrån fundamentala 

antaganden som medarbetarna delar med organisationen 

som till exempel värderingar, tro, normer och språk. Det 

är dessa värderingar och normer som skiljer medlemmar 

i en grupp från en annan. Kultur kan ses som ett 

synnerligen kraftfullt styrmedel för organisationen 

eftersom det formar medarbetarnas beteende genom 

bidra till en känsla av identitet samt att det uppmuntrar 

till lojalitet (Hood & Koberg, 1999, s.12-).   

Organisationskulturen är en betydelsefull faktor i avgörandet om medarbetaren passar in 

i organisationen eller inte. Om medarbetarna inte upplever att deras värderingar inte 

stämmer överrens med organisationens är risken stor att de frivilligt väljer att sluta. 

O’Reilly, Chatman och Caldwell (1991, s.488-) betonar att en stark samhörighet mellan 

medarbetarens personlighet och organisationens specifika kultur har en positiv inverkan 

på medarbetarens arbetstillfredsställelse. Det tyder på att det är viktigt att medarbetares 

värderingar stämmer överrens med organisationens om de ska stanna kvar. 

 

Enligt Wallace (1983, s.32) går organisationskultur att dela in i tre olika grupper, 

byråkratiska kulturer, innovativa kulturer samt främjande kulturer. Revisionsbyråer 

består enligt Hood och Koberg (1991, s.14) oftast av byråkratiska kulturer vilket 
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innebär att arbetsklimatet är välstrukturerat och ledningsbaserat.  Kulturen skiljer sig i 

de flesta fallen mellan olika organisationer. Men enligt Malhotra och Morris (2009) och 

Hood och Koberg (1991) är byråerna relativt homogena vilket innebär kulturen inte 

skiljer sig nämnvärt mellan dem. Utifrån detta resonemang kommer vi inte att fokusera 

på kulturen som helhet, utan kommer fokusera på områdena organisationsklimat, 

lojalitet och identifikation för att förklara hur det påverkar arbetstillfredsställelsen.  

Organisationsklimat 

En viktig del av organisationskulturen är klimatet i organisationen. Maertz och Griffeth 

(2003, s.667) argumenterar att detta underskattas i många studier inom 

personalomsättningsområdet när de undersöker vilka faktorer som påverkar 

medarbetarnas upplevda arbetstillfredsställelse och viljan att stanna kvar i 

organisationen. Alvesson (2004, s.154) bekräftar detta i sin studie om att klimatet bidrar 

till att medarbetarna väljer att stanna kvar längre. Ett väl fungerande organisationsklimat 

grundas och präglas av sociala relationer, samhörighet, framåtanda och meningsfulla 

arbetsuppgifter (Alvesson, 2002, s.124, 155). Sociala relationer mellan medarbetarna 

och företagsledningen är två viktiga faktorer och bidrar till arbetstillfredsställelsen 

(Kaya, Koc & Topcu, 2010, s.2045). Sociala relationer kan definieras som interaktionen 

och samspelet mellan medarbetarna i organisationen. Skapar revisionsbyrån möjligheter 

för detta ökar chansen för trivsel. Det ger också medarbetarna en tryggare känsla och 

bidrar till starkare lojalitet mellan dem och organisationen (Alvesson, 2004, s.154). 

Carmeli och Weisberg (2006, s.201) har i sin studie om professionella medarbetares 

personalomsättning funnit stöd för att goda sociala relationer har en positiv effekt på 

medarbetares intention att stanna kvar i organisationen. Lambert et al. (2001, s. 243) 

bekräftar detta eftersom deras studie visar ett signifikant samband mellan sociala 

relationer mellan medarbetarna och låg personalomsättning.  

En bra företagsledning som ger ett intryck av förtroende och respekt samt förstår och 

stöttar medarbetarna ger en bättre sammanhållning mellan grupperna och bidrar således 

till en starkare arbetstillfredsställelse (Kaya, Koc & Topcu, 2010, s.2035).  I Sousa-Poza 

(2000, s.528-) nationella studie framgår det att en god relation mellan medarbetare och 

ledningen är en av de viktigaste faktorerna som påverkar medarbetarens 

arbetstillfredsställelse. Allen et al. (2010, s.53) menar att relationen en enskild 

medarbetare har med sin närmaste ledare spelar en avgörande roll i frågan om de trivs i 

organisationen eller inte.    

Det kan dock finnas skillnader mellan vilken befattning medarbetarna har och hur 

organisationsklimatet upplevs. Brundage och Koziel (2010, s.42) menar att de 

medarbetare som har arbetat en kortare tid i revisionsbyrån värdesätter relationen med 

ledningen relativt högt på grund av att det kan underlätta för den framtida karriären. De 

medarbetare som har arbetat en längre tid i revisionsbyrån värdesätter relationen med 

sina arbetskamrater mer eftersom de är tryggare i sitt arbete och vill omge sig med 

medarbetare som har liknande egenskaper som sig själva. 

Lojalitet och identifikation 

Med hänsyn till den ökade konkurrensen för revisionsbyråer innebär det i många fall att 

de måste omorganisera verksamheten för att möta den ökade efterfrågan på mer 

komplexa tjänster. Enligt Bamber och Iyer (2002, s.21) är en av de främsta 

förändringarna i byråerna att de nyutvecklar sin kärnverksamhet av revisionstjänster för 

att kunna erbjuda ett mervärde till sina klienter i form av andra professionella tjänster. 

Detta har dock kritiserats av många och vissa menar att förändringarna kan underminera 
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revisorns professionalism. Risken finns då att det kan uppstå en lojalitets- och 

identifikationskonflikt mellan medarbetaren och organisationen. (Bamber & Iyer, 2002, 

s.21-) Denna typ av konflikt uppstår när de professionellas värderingar och 

revisionsbyråns krav inte stämmer överens med varandra, vilket kan bidra till att 

medarbetarens lojalitet mot företaget begränsas (Alvesson, 2004, s.136). Bergiel, 

Nguyen, Clenney & Taylor (2009, s.209) påpekar att medarbetarens personliga 

värderingar, karriärplan och ambitioner måste stämma överrens med organisationens 

kultur, värderingar och karriärmöjligheter. Finns det en likhet mellan dessa delar ökar 

medarbetarens professionella och individuella lojalitet mot organisationen.  

Det är möjligt att göra en distinktion mellan om professionella medarbetare upplever 

samhörighet med professionen och/eller organisationen eller om de upplever att de kan 

identifiera sig med dem. Skillnaden mellan begreppen kan beskrivas som att 

identifikation är organisationsspecifik och det behöver inte samhörighetskänslan vara. 

Det innebär att organisationens målsättning och värderingar kan likna andra 

organisationers. Med införandet av olika incitament kan medarbetaren överföra sin 

känsla för organisationssamhörighet till en konkurrerande organisation som har 

liknande målsättningar och värderingar. Identifierar sig medarbetaren däremot med 

organisationen innebär det att individen i en viss utsträckning upplever en psykisk 

förlust om denna lämnar organisationen, detta är således organisationsspecifik känsla 

och kan inte överföras. (Bamber & Iyer, 2002,s.23). Uppfyller organisationen de 

professionella medarbetarnas förväntningar menar Alvesson (2004, s.137) att de 

kommer uppleva en större identifikation med organisationen vilket kommer bidra till 

ökad lojalitet.  

 

Bamber och Iyer (2002, s.23-) betonar dock att revisorer tenderar att identifiera sig med 

både professionen och organisationen. Enligt Aranya et al. (1981, s.24) sker 

identifikationen först med professionen och sedan byrån. Det är således revisionsbyrån 

som är källan till detta och antas bidra till ökad lojalitet mot organisationen. Att 

professionella medarbetare identifierar sig med professionen har associerats med låg 

personalomsättning, högre arbetsprestation samt arbetstillfredsställelse både 

professionellt och organisatoriskt (Hall, Smith & Langfield-Smith, 2005, s.89).  

 

Det finns olika tillvägagångssätt att skapa denna lojalitet för att knyta de professionella 

medarbetarna till företaget.  Alvesson (2004, s.145-) skiljer mellan instrumentell 

lojalitet och identifikationsbaserad lojalitet. Det förstnämnda tillvägagångssättet utgörs 

av ett formellt system där det främsta hjälpmedlet är pengar, karriärmöjligheter och 

makt. Lojaliteten skapas genom att företaget utlovar medarbetarna förmåner och andra 

kompensationer. Det är vanligt att revisionsbyråer upprättar avtal som antingen är 

lagstadgade eller företagsspecifika för minimera risken att medarbetarna lämnar 

företaget och tar med sig klienterna. Identifikationsbaserad lojalitet tar istället sin 

utgångspunkt i sociala band och delade känslor bland medarbetarna. 

Partnerskapssystemet vilket bland annat tillämpas i revisionsbyråer är en form av 

identifikationsbaserad lojalitetsskapande då det grundar sig på att skapa hållbara 

relationer, förstärkt social identitet och speglar en stark sammanhållning. 

 

Utifrån det som diskuterats ovan är det är viktigt att professionella medarbetare känner 

att de kan identifiera sig med revisionsbyrån. Medarbetarnas sociala relationer med 

varandra bidrar till att de upplever en starkare samhörighet med organisationen och 

därmed högre lojalitet, vilket bidrar till att vill stanna kvar i revisionsbyrån. Vi anser att 

både organisationskultur och organisationsklimat är bidragande faktorer som 
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tillsammans utgör en betydande del av varför medarbetarna upplever 

arbetstillfredsställelse.  

3.5  Karriär och utvecklingsmöjligheter 

Enligt en studie om vad som påverkar revisorer att stanna 

kvar i revisionsbyrån visar det att en att en av de främsta 

anledningarna är att de erbjuds karriär- och 

utvecklingsmöjligheter (Dennis, 2006, s.42). Steel, Griffeth och 

Hom (2002, s.157) för ett liknande resonemang där de 

menar att i många fall väljer medarbetaren att lämna 

organisationen om den erbjuds bättre möjligheter hos en 

annan arbetsgivare.    

 

I vår grundläggande modell finns det ingen koppling mellan karriär- och 

utvecklingsmöjligheter och medarbetares upplevda arbetstillfredsställelse. Däremot 

visar Malos (1996, s.76) i sin studie om professionella tjänsteföretag att det är viktigt 

för medarbetarna att de får möjligheten att utvecklas intellektuellt. Vidare visar en 

enkätstudie utförd av ICEW/Robert Half (2007) att 47 procent av de tillfrågade 

revisorerna ansåg att karriär- och utvecklingsmöjligheter var viktiga. Eftersom detta 

visar på en koppling till medarbetarnas arbetstillfredsställelse har vi valt att modifiera 

modellen med att området kan ha en påverkan på medarbetarens upplevda 

arbetstillfredsställelse.  

 

Eftersom karriär och utvecklingsmöjligheter påverkar medarbetarens 

arbetstillfredsställelse finner vi det intressant att beskriva vilka möjligheter som finns i 

revisionsbranschen. Karriärtrappan i revisionsbranschen kan beskrivas utifrån olika 

nivåer som medarbetaren genomgår. En nyrekryterad revisor startar sin karriär med 

befattningen revisorsassistent, vilket innebär att de arbetar i team med mer erfarna 

kollegor och får regelbunden internutbildning. Arbetsuppgifterna ökar successivt och 

efter tre år finns möjligheten att avancera till godkänd revisor. Revisorsassistenten går 

upp i revisorsnämnden och skriver ett prov, vilket i princip är ett krav för att kunna göra 

karriär inom revisionsområdet. Efter ytterligare 2 år har medarbetaren kvalificerat sig 

för att skriva provet för att bli auktoriserad revisor. Möjligheten att bli att bli partner i 

byrån blir aktuellt efter ytterligare ett antal år. (Robson, Wholey & Barefield, 1996, 

s.399; Axelsson, 2009, s.24). Chansen att bli befordrad till partner kan motivera 

medarbetarna att stanna kvar i företaget på grund av de fördelar befattningen innebär. 

En partner blir delägare i byrån och bidrar till utvecklingen av hela företaget (Malos, 

1996, s.76; Axelsson, 2009, s.24). Men partnerskapet kan även leda till 

personalomsättning i organisationen. Meuwissen (1998, s.48) empiriska studie av 

revisorer karriärbanor visar att de medarbetare som inte erbjuds möjligheten att bli 

partner kan lämna revisionsbyrån för att försöka uppnå partnerskap i en annan byrå.  

 

Ur ett traditionellt synsätt har begreppet karriär förknippats med att individen förflyttar 

uppåt internt i en hierarki mot nya positioner som medför ett ökat ansvar och auktoritet 

(Bloisi et al., 2007,s.263) Det finns dock andra karriärmöjligheter för professionella 

medarbetare än att endast klättra uppåt i hierarkin. Revisorernas interna 

karriärmöjligheter begränsar sig inte endast till yrkesområdet revision. 

Revisionsbyråerna erbjuder i regel fyra tjänster; skatte-, redovisnings-, konsult- och 

revisionstjänster, där revision oftast är det största området (Robson et al., 1996,s.399). 
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Att byråerna kan erbjuda medarbetarna andra arbetsmöjligheter än enbart revision 

innebär ytterligare en möjlighet att kunna motivera dem att stanna kvar.    

 

Andra möjligheter som tillåter medarbetarna att utvecklas utan att klättra i hierarkin är 

att erbjuda dem olika utvecklingsmöjligheter inom organisationen. Det kan röra sig om 

exempelvis kompetensutveckling i form av internutbildningar, mer utmanande 

arbetsuppgifter och mentorskap. Medarbetarna kan utifrån dessa olika möjligheter 

uppleva att det finns andra tillvägagångssätt att berika sin karriär vilket bidrar till att de 

känner sig tillfredsställda (McKee & Steed, 1988, s.77). Den ökade kompetensen 

medarbetarna erhåller från utbildning ökar även deras möjlighet att bli partner vilket 

ökar incitamentet att stanna och utvecklas i revisionsbyrån. 

 

Det är dock inte endast byråernas ansvar för att medarbetarna skapar sig en karriär i 

företaget. Det även medarbetarens eget ansvar att till exempel samla information om de 

karriärmöjligheter företaget erbjuder, skapa ett nätverk som möjliggör en karriär och 

öka sin synlighet i företaget. (De Vos et al, s.57-). Enligt De Vos et al. (2009, s.56) 

studie om sambandet mellan organisationens och individens karriäransvar visar det på 

ett gemensamt ansvar. Det är i företaget karriärmöjligheterna skapas för individen och 

det är individens eget ansvar att utveckla sin karriär. 

 

Idag är det även vanligt professionella medarbetare försöker skapa sig en karriär genom 

att byta arbetsgivare istället för stanna inom en och samma revisionsbyrå (Eby, Butts & 

Lockwood, 2003, s.689). I Meuwissens (1998, s.49) studie framgår det att byte av 

arbetsgivare har ett negativt samband med chanserna att bli partner och påverkar således 

medarbetarnas karriärutveckling negativt.  

3.6 Arbetsmarknad och externa möjligheter 

Arnold och Feldmans (1982,s. 359) studie av revisorers personalomsättning 

visar att en av de faktorer som påverkar medarbetares vilja att 

stanna i organisationen är individernas upplevda 

möjlighet till att få ett nytt arbete. Professionella 

medarbetare har ofta en stark tilltro till sin egen 

förmåga och kompetens och att få ett liknande arbete i en annan organisation. 

Medarbetarens upplevda möjlighet till externa alternativ grundas inte endast på kunskap 

om specifika arbeten och arbetserbjudanden utan även på arbetsmarknaden. En 

konjunkturuppgång bidrar till att det finns fler externa alternativ och medarbetarna har 

fler arbeten att välja mellan (Swider et al., 2011, s.434). Steel et al. (2002, s.157) 

påpekar att medarbetaren först försäkrar sig om att den har ett nytt arbete, men upplever 

individen att det finns fler externa alternativ utgörs inget hinder att lämna det aktuella 

arbetet direkt.  

 

Blir den professionella medarbetaren erbjuden ett annat arbete som är önskvärt kan 

medarbetaren uppleva en önskan om att vilja byta arbetsgivare, trots att medarbetaren 

upplever hög arbetstillfredsställelse (Maertz & Griffeth, 2004, s.672). Det är själva 

upplevelsen av externa alternativ som startar en process hos medarbetaren där denna 

börjar ifrågasätta sitt nuvarande arbete och därefter utvärderar vilka svagheter och 

styrkor det externa alternativet har (Swider et al. 2011, s.434). Detta är något 

organisationen inte kan påverka eftersom antalet alternativ påverkas av 

arbetsmarknaden. Däremot kan de påverka hur det nuvarande arbetet upplevs av 

medarbetarna. Genom att ta hänsyn till de faktorer som nämnts i det teoretiska 
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ramverket rörande arbetstillfredsställelse kan organisationen minska upplevelsen av 

externa alternativ (Steel et al., 2002, s.153). En medarbetare som är tillfredsställd med 

sitt arbete och de karriär- och utvecklingsmöjligheter som företaget erbjuder är mindre 

benägen att söka efter externa alternativ (Swider et al., 2011, s.434).  De alternativen 

medarbetaren uppfattar som möjliga beror på tillgången av de arbetsalternativ som 

denna är kvalificerad för och är villig att acceptera (Swider et al., 2011, s. 434).  

Under tidpunkten för studien visade arbetsmarknaden en uppåtgående trend. I en rapport 

från Statistiska centralbyrån (SCB, 2010) framgår det att inom den undersökta 

ekonomisektorn, där revisorer utgör den största andelen procentuellt sett, anmäldes det 

fler lediga arbeten än vanligt till arbetsförmedlingen. Ekonomiföretagen angav att det 

var brist på sökanden till tjänsterna vilket tyder på att finns många externa alternativ 

som kan påverka de professionella medarbetarnas intention att söka ett nytt arbete om 

de finner något som är bättre.  

3.7 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

Utifrån tidigare studier har vi fastställt de variabler som vi utreder och analyserar i 

empirikapitlet. Nedan kommer en sammanfattning av det teoretiska ramverket för att ge 

läsaren en beskrivning av hur undersökningsvariablerna arbetstillfredsställelse, karriär- 

och utvecklingsmöjligheter samt externa möjligheter är uppbyggda. Slutligen 

presenteras en avslutande modell för att visa hur variablerna förhåller sig till varandra 

(se figur 5. avslutande modell).  

 

Arbetstillfredsställelsen består av fyra olika faktorer, arbetets utformning, mentorskap, 

belöningssystem samt organisationskultur. Under det teoretiska ramverkets utformning 

valde vi att inkludera karriär och utvecklingsmöjligheter eftersom det kan ha en viss 

koppling till professionella medarbetarens arbetstillfredsställelse. Utifrån diskussionen i 

det teoretiska ramverket är det centrala inom arbetets utformning konstruktionen av 

arbetsuppgifterna, självständighet och återkoppling. Det som diskuterats i det teoretiska 

ramverket är att professionella medarbetare värdesätter utmanande, stimulerande samt 

utvecklande arbetsuppgifter eftersom de annars kan bli omotiverade. Självständighet 

innebär i vilken utsträckning medarbetaren själv får bestämma över sina arbetstider och 

arbetsupplägg. Detta är viktigt för medarbetarnas arbetstillfredsställelse eftersom de har 

starka åsikter och personligheter och vill hellre ta egna beslut än följa andras. Det är 

även viktigt att medarbetarna erbjuds återkoppling och får ta del av resultatet av sitt 

utförda arbete eftersom det enligt litteraturen upprätthåller motivationen och 

arbetstillfredsställelsen.  

Det viktiga inom begreppet mentorskap är att det påverkar medarbetarens 

arbetstillfredsställelse främst inom två områden, karriär och psykosocialt. Inom 

karriärutvecklingen kan en mentor hjälpa medarbetaren att klara sina uppdrag samt nå 

sina professionella mål, psykosocialt hjälper mentorn till att utveckla medarbetarens 

identitet genom att agera som förebild. Den tredje faktorn är belöningssystem. Det är 

viktigt att organisationer tillhandahåller ett belöningssystem för sina professionella 

medarbetare eftersom det tillfredsställer deras behov och förväntningar. Men enligt 

tidigare studier kan det ifrågasättas om det är bättre att erbjuda monetära belöningar 

eller andra strategier eftersom professionella medarbetare tenderar att inte värdesätta 

monetära belöningar.  

 

Den sista faktorn som ingår i undersökningsvariabeln arbetstillfredsställelse är 

organisationskultur som har vi valt att dela in i två områden, organisationsklimat, 
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lojalitet och identifikation. Organisationsklimatet består av de sociala relationerna i 

organisationen. Tidigare forskning tyder på att det är organisationen som skapar 

möjligheterna för ett bra samspel mellan medarbetare och ledning. Det ökar chansen för 

att de ska trivas i och vilja stanna kvar en längre tid i organisationen Centralt inom 

lojalitet och identifikation är vikten av att medarbetarens värderingar överensstämmer 

med organisationens. Finns det en likhet mellan dessa ökar medarbetarens lojalitet.  

 

Undersökningsvariabeln karriär och utvecklingsmöjligheter innebär vilken möjlighet 

medarbetaren har att utvecklas inom företaget, både genom möjligheten att kunna byta 

avdelning och stiga i befattningar. Den sista undersökningsvariabel är externa alternativ 

och arbetsmarknad som innebär att den professionella medarbetarens upplevda 

möjlighet till förflyttning. Eftersom professionella medarbetare ofta har en stark tilltro 

på deras egna förmågor att få ett liknande arbete hos en annan organisation har de 

externa möjligheterna en inverkan på deras intentioner att stanna kvar i revisionsbyrån 
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Figur 5. Faktorer som påverkar att professionella medarbetare väljer att stannar kvar i 

revisionsbyrån. 
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4 Praktiskt tillvägagångssätt 

 

detta kapitel redogör vi för studiens praktiska tillvägagångssätt. Det empiriska 

materialet har samlats in genom en webbenkät konstruerad med utgångspunkt i 

studiens tre undersökningsvariabler, arbetstillfredsställelse, karriär- och 

utvecklingsmöjligheter och arbetsmarknad och externa möjligheter. Enkäten 

distribuerades till medarbetare i fyra revisionsbyråer i Sverige. Resultatet som 

samlades in bearbetades och analyserades i statistikprogrammet SPSS.    

 

4.1 Undersökningsmodell 

Det första valet som görs innan forskaren väljer undersökningsmodell är om studien 

kräver insamling av ny information eller om det går att använda information från ett 

tidigare tillfälle. Forskaren ska med andra ord använda sig av primärdata eller 

sekundärdata. I denna studie är primärdata nödvändigt för att få insikt om vilka faktorer 

som bidrar till att medarbetare stannar kvar eftersom denna information inte finns sen 

tidigare. Fördelarna med primärdata är att uppgifter som erhålls är aktuella samt att de 

går att anpassa efter problemformuleringen (Dahlström, 2011, s.14). Nackdelen är att 

det generellt sett tar längre tid att samla in, men i vårt fall anses det inte utgöra ett 

problem.  

De två vanligaste metoderna att samla in primärdata är via intervjuer och enkäter. 

Eftersom syftet är att förklara vilka faktorer medarbetarna anser viktiga och inte skapa 

en djupare förståelse är enkäten ett bra alternativ för studien. Det är också enklare att 

genomföra en enkät istället för intervjuer eftersom respondenterna kan välja när de vill 

svara på frågorna. Vi undviker även en så kallad intervjuareffekt som kan uppstå om 

forskaren har en inverkan på respondentens svar under intervjun (Eljertsson, 2005, 

s.11). Ytterligare ett argument för en enkät är att vi vill erhålla ett stort antal 

respondenter för att kunna generalisera resultatet till populationen. Nackdelen är att det 

ökar risken för bortfall eftersom respondenten inte kan ställa kompletterande frågor och 

kan uppleva att de inte behöver svara på enkäten på grund av att de inte har personlig 

kontakt med forskaren (Eliasson, 2006, s.29; Eljertsson, 2005, s.12). Trots nackdelarna 

som är förknippade med en enkätundersökning anser vi att det är det bästa 

tillvägagångssättet för att kunna mäta och generalisera respondenternas svar i enlighet 

med den kvantitativa forskningsstrategin. 

4.2 Insamlingsmetod 

Det finns flera olika metoder för att distribuera en enkät, i studien används en 

webbenkät. Eftersom det är medarbetare i revisionsbyråer som deltar i enkäten antar vi 

att de är erfarna internetanvändare vilket möjliggör en webbenkät. Oerfarna 

internetanvändare brukar annars anses utgöra den största nackdelen för denna typ av 

enkäter eftersom individerna kan uppleva svårigheter med att besvara den (Dahlström 

2011, s.90). Fördelen med en webbenkät är att det går snabbt och är billigt att 

distribuera samt att vi undgår problemet med att respondenterna måste posta enkäten. 

Med en webbenkät skickas svaren istället automatiskt till oss vilket också är en fördel 

eftersom vi frångår den manuella dataregistreringsfasen och de risker som följer med 

denna (Dahlström, 2011, s.91).  

 

Kontaktpersonerna i revisionsbyråerna gav oss inte access till medarbetarnas uppgifter 

vilket innebär att utdelningen av en eventuell postenkät skulle distribueras genom dem 

I 
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till respondenterna. Utifrån detta kunde vi inte garantera anonymitet för respondenterna. 

Bortfallet hade kunnat öka på grund av detta eftersom vissa frågor kan uppfattas som 

känsliga och respondenterna väljer att inte svara på frågorna. Är respondenterna 

medvetna om att det finns en risk att deras chefer eller andra överordnade kan ta del av 

deras svar kan de bli mindre positivt inställda till att besvara enkäten. Vi valde att inte 

genomföra gruppenkäter eller besöksenkäter med hänsyn till tidsaspekten och vårt 

geografiska läge.   

4.3 Enkäten 

Enkäten konstruerades med utgångspunkt i det teoretiska ramverket. 

Undersökningsvariablerna arbetstillfredsställelse, karriär och utvecklingsmöjligheter 

samt arbetsmarknad och externa möjligheter utgjorde grunden för frågorna. Enkäten 

består av slutna frågor, vilket innebär att frågorna har fasta och förbestämda 

svarsalternativ. Fördelen med detta är att det är enklare att förbereda efterarbetet, leder 

till mindre misstolkningar och att det resulterar i mindre bortfall (Eliasson, 2006, s. 37). 

En diskussion har förts om användandet av öppna frågor skulle vara givande för 

studien, men eftersom syftet inte är att skapa en djupare förståelse utan endast förklara 

medför det att slutna frågor är att föredra.  

4.3.1 Enkätens konstruktion 

Eftersom en enkätstudie inte går att komplettera i efterhand har vi noggrant försökt 

täcka in studiens syfte och problemformulering. Genom att operationalisera teorin i 

förhållande till problemformuleringen har vi arbetat fram de begrepp i teorin som är 

mest relevanta i detta sammanhang. Det viktigaste i detta steg är att göra begreppen 

mätbara och möjliga att undersöka. Begreppen benämns som undersökningsvariabler 

och dessa ligger till grund för enkäten. För att underlätta läsarens förståelse av 

kopplingen mellan enkäten och det teoretiska ramverket ges i tabell 1 en 

sammanställning av vilka påståenden som formulerats utifrån 

undersökningsvariablerna.  

 

Tabell 1. Sammanfattning av enkätpåståenden 

 

Utgångspunkten för enkätkonstruktionen är ”Survey of factors influencing employees to 

stay or leave” (Dibble, 1999). Denna enkät är baserad på tidigare studier inom området. 

Dibble har utifrån dem skapat 19 faktorer som medarbetare påverkas av vid valet att 

stanna kvar i en organisation. Vi har i likhet med Dibble valt att dela in enkäten i olika 

delar. De delar som ingår i denna enkät är inledande frågor, påståenden som undersöker 

vad som är viktigt för medarbetaren för att stanna kvar i en revisionsbyrå, övergripande 

Undersökningsvariabler Faktorer Fråga 
Arbetstillfredsställelse Arbetsutformning 9a, 9b, 9c, 10i, 10k, 10l  

 Mentorskap 8a, 8b, 8c, 8d 
 Belöningssystem 9i, 10e, 10f 

 Organisationskultur 9e, 9j, 10a, 10b, 10c, 10d, 10g, 
10h, 10j, 14c 

Karriär & 
utvecklingsmöjligheter 

 9d, 9f, 9g, 9h, 14d, 14e, 14f 

Externa möjligheter & 
arbetsmarknad 

 13g, 13h, 13c 
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frågor om arbetstillfredsställelse samt avslutande övriga frågor. Nedan kommer en 

presentation av enkätens delar för att ge läsaren en tydligare överblick av varje 

delmoment.  

Del 1, inledande frågor 

De inledande frågorna är neutrala bakgrundsvariabler och är vanliga att använda vid 

utformandet av en enkät (Patel & Davidson, 2003, s.64). I studien användes variablerna 

kön, ålder, arbetsregion, anställningstid, befattning samt om medarbetarna har en 

mentor på revisionsbyrån. Bakgrundsvariablerna fungerar dels som inledning till 

enkäten men används även för att se om det finns eventuella skillnader mellan dem och 

medarbetarens värderingar. En inledande fråga ställs även till medarbetarnas om 

arbetstillfredsställelse för att kunna användas i analysen.  

Del 2, Vilka faktorer är viktiga för att medarbetaren ska vilja stanna i sin 
nuvarande organisation 

Påståendena är tänkta att ge en övergripande bild av de faktorer som medarbetarna 

tycker är viktiga för att stanna kvar i en revisionsbyrå. Påståendena är konstruerade med 

en typ av likertskala för att få respondenterna att gradera sina åsikter och för att kunna 

analysera vilka faktorer som är viktiga respektive mindre viktiga. En likertskala är en 

attitydskala där respondenterna ska instämma eller ta avstånd från ett påstående med 

hjälp av en femgradig skala där ytterpunkterna anges till instämmer helt respektive 

instämmer inte alls (Ejlertsson, 2005, s.91). Vid användandet av en likertskala är det 

viktigt att alla påståenden går i samma riktning med skalan som används (Befring, 1994, 

s.78). Av den anledningen har enkäten positiva påståenden och med en skala som går 

från ett till fem. Anledningen till att en femgradig skala användes var för att öka 

spridningen på respondenternas svar, en tregradig skala kan leda till att respondenterna 

endast placerar sina svar i mitten (Patel & Davidson, 2003, s.68; Dahlström, 2011, 

s.159).  

 

Påståendena i del två är delvis baserade Dibbles (1999) enkät men vi har även valt att 

lägga till andra vetenskapliga studier för att öka reliabiliteten och validiteten i enkäten.  

Tre vetenskapliga enkäter har använts förutom Dibbles. De är ”Job Characteristics 

Inventory, JCI” av Sims, Szilagyi, och Keller (1976), ”Organizational commitment 

questionaire, OCQ” av Porter, Steers, Mowday, & Boulian (1974) samt “Mentoring 

functions questionnaire” av Scandura och Viator (1994). Ett flertal studier har bevisat 

studiernas reliabilitet och validitet vilket var den avgörande anledningen till att 

påståendena baserade utifrån dem (se exempelvis Fried 1991; Commerias & Fournier, 

2001; Hall & Smith, 2008). Kritik riktat mot användandet av de två första vetenskapliga 

studierna är de är relativt gamla och medarbetarna och organisationerna hade 

annorlunda karaktärsdrag än idag. Men eftersom Frieds (1991) och Commerias och 

Fourniers (2001) analytiska studier visar stöd för ett fortsatt användande har vi utgått 

från dessa studier vid enkätkonstruktionen.    

 

Appendix 1”Tabell över enkätpåståenden” visar en förteckning över de vetenskapliga 

enkätstudierna och de påståenden som är baserat på dem. I viss utsträckning har 

påståendena gjorts mer generella och vardagliga för att passa respondenterna bättre.  

Detta eftersom Ejlertsson (2005, s.52) anser att språket bör anpassas efter målgruppen 

för att få så stor svarsfrekvens som möjligt.  
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Del 3, Övergripande arbetstillfredsställelse 

Denna del är skapad för att mäta den övergripande arbetstillfredsställelsen hos 

medarbetarna. Vi har utgått från Hoppock’s “job satisfaction scale” från år 1935 vilket 

är ett globalt instrument för att mäta arbetstillfredsställelse. Skalan blev validerad år 

1978 av McNichols, Stahl och Manle och har använts i ett flertal andra studier efter det 

(Jones, Norman & Wier, 2010; Parker & Kohlmeyer, 2005; Almer & Kaplan, 2002). 

Tre av fyra påståenden från Hoppocks skala har använts eftersom vi ansåg att det var ett 

välbeprövat mätinstrument och ger oss en bra överblick.  

Del 4, Övriga frågor 

Den sista frågedelen är övriga frågor. De tre första frågorna är tänkta att jämföras med 

påståendena i del två för att se om det finns ett statistiskt samband mellan de faktorer 

som respondenterna anser är viktiga och om de tänker stanna kvar i revisionsbyrån. De 

resterande övriga frågorna handlar om undersökningsvariablerna karriär, arbetsmarknad 

och externa möjligheter. Denna typ av frågor kan uppfattas som känsliga vilket har gjort 

att de placerats så sent som möjligt i enkäten. Enligt Ejlertsson (2005, s.69) ska den 

typen av frågor placeras så sent som möjligt för att minska eventuellt bortfall. Placeras 

de i början kan respondenterna avstå att svara på dem eftersom de anser för känsliga och 

det kan skapa motvilja att besvara de resterande frågorna. Dessa frågor är i likhet med 

del två skapade utifrån Dibbles faktorer och de tre andra vetenskapliga enkätstudier som 

använts.   

4.3.2 Pilotstudie 

Innan enkäten distribuerades till respondenterna utfördes en pilotstudie. Det är en slags 

provundersökning där enkäten testades på tio personer som inte ingår i vår urvalsgrupp 

eftersom Eliasson (2006) anser att studien inte bör testas på de individer som senare ska 

svara på den slutgiltiga enkäten. Fem personer valdes ut från en revisionsbyrå där vi 

hade personliga kontakter. Även fem personer som arbetade i en annan bransch inom 

professionella tjänsteföretagssektorn deltog i pilotstudien. 

Respondenterna fick testa två olika versioner av enkäten, en version med skalan 1-5 och 

en version med skalan 1-7. I den sistnämnda versionen tenderade respondenterna att 

välja siffran i mitten, vilket bidrog till att versionen med skalan 1-5 valdes eftersom det 

troligtvis skulle ge en bättre spridning av svaren. 

Under pilotstudien fick vi kommentarer på del två i enkäten vilket gjorde att den delades 

upp i tre delar i den slutgiltiga webbenkäten. Den första delen innehåller påståenden 

rörande mentorskapet. De två andra delarna innehåller de resterande påståendena. 

Mentorskapet delades in i en egen del i enkäten eftersom de respondenter som inte har 

en mentor inte kunde besvara dessa påståenden. En överhoppningslogik placerades 

därför i den inledande frågan om mentorskap. Det innebär att de respondenter som 

svarade nej på frågan om de har en mentor automatiskt förflyttades till den andra delen 

av frågorna. Anledningen till att de efterföljande påståendena delades i två delar var att 

respondenterna i pilotunderstudien ansåg att det var enklare och mer överskådligt att 

svara på dem om det är mindre antal påståenden på varje sida. Det framkom av 

pilotstudien att vissa medarbetare arbetat i mindre än ett år på sin arbetsplats, av den 

anledningen inkluderades det alternativet i enkäten.  
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4.3.3 Distribution och insamling av enkäten 

När pilotstudien var utförd var det dags att distribuera enkäten som konstruerades via 

Survey Monkeys hemsida vilket är ett väletablerat enkätverktyg som är relativt enkelt 

att använda och samla in svaren. Vi köpte ett PRO konto för att kunna komma åt alla 

funktioner på hemsidan. När enkäten var färdig genererade programmet enkäten på en 

webbadress. Enkäten finns bifogad i sin helhet i appendix 2.  

En länk till webbenkäten infogades i följebrevet som bifogades i det e-postmeddelande 

som skickades ut till kontaktpersonerna i de revisionsbyråer som valt att delta. De 

distribuerade sedan e-postmeddelandet vidare till sina medarbetare och kunde på det 

viset enkelt få tillgång till enkäten via den bifogade länken.  

I följebrevet beskrevs studiens syfte, senaste svarsdatum och full anonymitet. Eftersom 

det är det första som respondenterna ser när de öppnar e-postmeddelandet är det viktigt 

att det ser inbjudande ut och inte för långt eftersom det kan öka bortfallet. Det ska vara 

motiverande för läsaren och bidra till att de vill besvara frågorna i enkäten. Det bör 

också innehålla delar som förklarar syftet med studien, vilka som deltar, varför det är 

viktigt att de deltar och att de garanteras anonymitet (Ejlertsson, 2005, s.39). (se 

appendix 3 för utformning av följebrevet). 

 Enkäten publicerades 2011-04-26 och respondenterna gavs en tidsfrist på tre dagar. Det 

kan anses vara kort tid för att besvara en enkät. Vi antar dock att respondenterna tar 

emot många e-postmeddelande dagligen och bedömer att det finns en risk att vårt 

försvinner i mängden. Har respondenterna däremot en kortare tid på sig att besvara 

enkäten besvarar de den direkt och vi hoppas därmed att deltagandet ökar.  Tyvärr 

skickades ingen påminnelse ut till respondenterna. Detta var ett misstag från vår sida 

och i efterhand har vi insett av en påminnelse troligtvis skulle ha ökat deltagandet.  

4.4 Urval och praktiskt genomförande 

Den grupp individer som är målet för en enkätundersökning benämns som population. 

Utifrån studiens avgränsningar består populationen av medarbetare som arbetar i 

regionerna Stockholm, Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland och att 

de arbetar i någon av följande byråer; Ernst & Young, KPMG, Deloitte och Mazar SET. 

Anledningen till avgränsningen beror på det uppkomna accessproblemet som diskuteras 

utförligare i avsnitt 4.4.1 access. Idealet när populationen är specificerad är att 

genomföra en totalundersökning av alla individer som ingår i den. Detta är dock inte 

praktiskt genomförbart i vårt fall vilket innebär att vi måste utföra någon form av 

statistiskt urval från totalpopulationen.  

Det finns två huvudtyper av statistiska urvalsmetoder, det är sannolikhetsurval samt 

icke-sannolikhetsurval. Skillnaden mellan metoderna är att sannolikhetsurvalets syfte är 

att säkerhetsställa generaliserbarheten, medan det icke-sannolikhetsbaserade urvalet 

utgår ifrån forskarens egna bedömningar av populationen och generaliserbarheten. Valet 

mellan vilken metod som ska användas bestäms av ett antal faktorer, men det är i regel 

tid och kostnader som är de mest avgörande faktorerna vid beslutet (Johansson-

Lindfors, 1993, s.94-). 

I studien var sannolikhetsurval omöjligt att använda på grund av accessproblem. Vi fick 

inte tillgång till en lista över alla medarbetare vilket är grundläggande för att kunna göra 

ett urval där alla medarbetare har lika stor chans att komma med (Shiu, Hair, Bush & 

Ortinau, 2009, s. 470).I studien används istället ett icke-sannolikhetsurval. Problemet 
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med den valda urvalsmetoden är att den kan vara svår att generalisera för populationen 

eftersom det inte går att fastställa vilken sannolikhet varje individ har för att ingå i 

urvalet (Eliasson, 2006, s.51). Eftersom vi eftersträvar generaliserbarhet i studien har 

enkäten distribuerats till så många medarbetare som möjligt samt att vi har försökt 

inkludera medarbetare med olika bakgrund så att det ska vara representativt för 

populationen. Urvalsmetoden som använts är en variant av snöbollsurval, vilket innebär 

att forskaren via redan valda personer letar sig fram till andra personer som tas med i 

urvalet. Metoden används ofta i studier där det är svårt att komma i kontakt med hela 

populationen (Eliasson, 2006, s. 51). Vi började urvalet med att kontakta en ansvarig i 

varje revisionsbyrå som sedan distribuerade enkäten till sina medarbetare. Metoden 

valdes eftersom det är svårt att få kontakt med alla medarbetare eftersom 

revisionsbyråerna inte vill lämna ut kontaktuppgifter till dem. En fördel med att en 

kontaktperson distribuerar enkäten är det kan öka deltagandet om den delas ut av någon 

med överordnad befattning. Urvalsmetoden har använts i en liknande studie utförd av 

Hall och Smith (2009) där de fann att de var den lämpligaste metoden för att undersöka 

revisionsmedarbetare eftersom det lätt uppstår accessproblem med andra urvalsmetoder.   

4.4.1 Access 

En grundläggande faktor för att kunna genomföra enkätstudien är att få kontakt med de 

tilltänkta respondenterna och samla information om vilka faktorer som är viktigast för 

dem.  För att kontakta lämpliga kontaktpersoner genomfördes en informationssökning 

av varje revisionsbyrås hemsida. I många fall var det svårt att hitta en lämplig 

kontaktperson vilket bidrog till att vi i vissa fall använde oss av personliga kontakter i 

företagen för att nå fram till rätt personer.  

 

När en lämplig person i varje revisionsbyrå kontaktats förklarades syftet med studien 

och varför vi ville att de skulle delta. De flesta byråer var positivt inställda till enkäten, 

men det accessproblem som uppstod var att revisionsbyråerna hade hög 

arbetsbelastning under studiens tidpunkt. Det innebar att medarbetarna inte kunde 

avvara tid för att besvara enkäten och byråerna kunde således inte delta i studien. Initialt 

var det tänkt att populationen skulle bestå av medarbetare från de sju största 

revisionsbyråerna i Sverige. Men efter ovan nämna accessproblem valde vi att göra en 

avgränsning till de revisionsbyråer som kunde delta i studien. Avgränsningen gjordes 

utifrån vår problemformulering där vi vill kunna generalisera vårt resultat. En studie 

utan avgränsning är svår att generalisera till medarbetare i hela Sverige och eftersom vi 

endast undersöker vissa regioner och endast fyra byråer gjordes en avgränsning därefter. 

Tabell 2 visar en förteckning över de revisionsbyråer som valde att delta i studien, 

region och antal medarbetare som enkäten distribuerades till. Tabell 3 visar en 

förteckning över hur många medarbetare som deltog i varje region.  
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Tabell 2. Revisionsbyrå, region och antal medarbetare som enkäten distribuerades till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Antal användbara enkätsvar fördelat efter region. 

Region Antal 
medarbetare 

Stockholm 97 

Västerbotten & 
Norrbotten 

26 

Jämtland & 
Västernorrland 

5 

 Totalt 128 

 

4.5 Bortfall 

Den totala svarsfrekvensen var 37,9 procent. Enkäten distribuerades till totalt 348 

medarbetare och av dessa valde 132 stycken att delta. 37,7 procent kan anses som ett 

relativt högt deltagande speciellt med tanke på att tidpunkten för enkätutskicket 

sammanföll med revisionsbyråernas högsäsong. Även det faktum att den skickades ut 

veckan mellan påsk och valborg, två högtider som många medarbetare var lediga. Vi 

hade önskat ett större deltagande men ansåg att detta var godtagbart med tanke på 

omständigheterna.  

Det kan diskuteras om vi kunde ha gjort något annorlunda och fått en högre 

svarsfrekvens. Men som nämnts tidigare var webbenkäten samt distributionskanalen 

den mest lämpade för urvalsgruppen. Något som kunnat öka deltagandet var om 

påminnelser hade skickats ut. Enligt Ejlertsson (2005, s. 26) kan det öka deltagandet 

med ungefär 10 procent. Vi valde att inte skicka ut någon påminnelse till 

respondenterna. Anledningen till detta var att vi skulle behövt skicka ut påminnelserna 

redan någon dag efter enkäten distribuerades, vilket enligt Trost (1994, s.95) kan 

uppfattas som påträngande och detta i sin tur kan öka bortfallet. I efterhand har vi insett 

att det skulle ha gjorts eftersom det kunde ha ökat svarsfrekvensen. Vi försäkrade dock 

oss om att våra kontaktpersoner hade skickat ut enkäten till medarbetarna genom att 

ringa upp dem och bekräfta. Men detta är inget som uppväger misstaget med att inte 

skicka ut påminnelser.  

Revisionsbyrå Region Antal 
medarbetare 

Ernst & Young Västerbotten & Norrbotten 45 

Mazar SET Stockholm 25 

KPMG Stockholm 180 

Deloitte Stockholm 50 

 Västerbotten & Norrbotten 26 

 Jämtland & Västernorrland 22 

Totalt  348 
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Dahlström (2011, s.357) beskriver att ett stort bortfall riskerar att snedvrida resultatet 

om de respondenter som inte deltog i undersökningen har andra egenskaper och åsikter 

än de som deltog. Revisorer kan dock ses som en relativt homogen yrkesgrupp och 

förhoppningsvis finns det inga större skillnader mellan de respondenter som deltog och 

de som valde att inte delta. Det finns dock alltid en risk för att bortfallet ska snedvrida 

resultatet, men det är således inget som talar för det i detta fall.  

Av de 132 besvarade enkäterna var det 128 stycken som var brukbara. Fyra stycken var 

endast delvis ifyllda och ses som ett partiellt bortfall. Inledningsvis hade vi tänkt lägga 

in en spärr så att respondenterna var tvungna att svara på varje fråga för att kunna 

avsluta enkäten. Enligt Dahlström (2011, s.356) kan en sådan spärr leda till att 

respondenterna struntar i att besvara enkäten, varför vi avstod från att göra det. Ett 

partiellt bortfall på endast 4 stycken (3 procent) kan anses relativt litet, vilket tyder på 

att det var rätt att ta bort svarsspärren. Respondenterna hoppade över olika frågor vilket 

tyder på att det var slumpmässigt. Det finns därför ingen större anledning att tro att 

vissa frågor var felkonstruerade eller svåra att förstå. Det partiella bortfallet beror 

istället troligtvis på att respondenterna helt enkelt missade att fylla i frågorna eller ville 

påskynda processen att besvara enkäten.  

4.6 Databearbetning 

För databearbetningen användes statistikprogrammet SPSS. Anledningen till att 

programmet valdes var att vi har arbetat med programmet tidigare samt att det finns 

mycket litteratur om programmet som hjälpt oss i de olika analyser som genomförts. 

När enkäten var besvarad överfördes svaren från plattformen Survey Monkey till SPSS. 

Eftersom denna process inte utfördes manuellt undveks vissa registreringsfelaktigheter 

som lätt kan uppstå när data förs in manuellt. När datamaterialet var överfört till SPSS 

kodades den och variabler namngavs. Efter detta utfördes enklare tester för att se 

medelvärde och frekvenser över påståendena. Detta moment beskriver Dahlström 

(2011, s.207) som att forskaren lär känna materialet eftersom den undersöker vilka 

egenskaper specifika variabler har.  

Beskrivande statistik användes för att se medelvärde samt standardavvikelse. Förutom 

detta användes olika analysmetoder för att se samband mellan variabler. De analyser 

som utförs är Spearman korrelationstest, Kruskal-Wallis test samt Mann-Whitney U 

test. En binär logistisk regressionsanalys användes för att se vilka påståenden som 

påverkade arbetstillfredsställelsen (en redogörelse för de statistiska metoder som 

använts återfinns i appendix 4).  
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5 Resultat och analys 

 

detta kapitel presenteras studiens resultat samt en analys av det som framkommit. 

Kapitlet består av sex huvuddelar. Inledningsvis presenteras bakgrundsfakta om 

studiens respondenter, efter detta redogör vi för de grundläggande frågorna i studien, 

beskrivande statistik över medarbetarnas svarsfrekvens, korrelation mellan 

arbetstillfredsställelse och de underliggande faktorerna, arbetsmarknad och externa 

möjligheter. Slutligen presenteras de skillnader som uppkom mellan 

bakgrundsvariablerna och medarbetarnas svar.  

 

5.1 Bakgrundsvariabler 

Vi anser det är viktigt att redogöra för respondenternas bakgrund. Anledningen är att i 

avsnitt 5.7 Skillnader i bakgrundsvariabler kommer vi att redovisa om det existerar 

några signifikanta skillnader mellan variablerna och medarbetarnas svar. Skillnaderna 

redovisas fullständigt i appendix 6. Bakgrundsvariablerna kön och ålder kommer inte 

redovisas eftersom inga signifikanta skillnader uppkom. 

5.1.1 Befattning och medarbetarnas anställningstid 

          

Figur 6. Anställningstid och befattning 

Av medarbetarna som deltog i studien har 52 procent befattningen revisorsassistent, 22 

procent auktoriserad revisor och 12 procent av medarbetarna är godkända revisorer. 

Resultatet av hur länge medarbetarna har varit anställda i revisionsbyrån visar att den 

största gruppen hade en anställningstid på två till fyra år (30 procent) följt av dem som 

hade arbetat mer är åtta år (29 procent) och en anställningstid upp till två år (27 

procent). Något färre medarbetare har varit anställda mellan fyra till sex år (10 procent). 

Den minsta gruppen representerades av de medarbetare som har varit anställda mellan 

sex till åtta år (4 procent).  
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5.1.2 Arbetsplats uppdelat efter regioner 

 

Figur 7.  Regionfördelning medarbetare 

I enkäten efterfrågades vilken region medarbetarna arbetade i. Vi undersökte tre olika 

regioner och valde för tydlighetens skull att dela in arbetsorterna därefter. 

Stockholmsregionen var störst med 76 procent vilket inte är förvånande med tanke på 

att enkäten skickades ut till fler medarbetare i Stockholm. Region Västerbotten och 

Norrbotten var näst störst med 20 procent och Jämtland/Västernorrland var minst med 

endast 4 procent.  

5.2 Grundläggande frågor 

Studien syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar medarbetaren vid valet att 

stanna kvar i en revisionsbyrå. Avsnittet visar resultatet av två grundläggande frågor vi 

ställt utifrån detta.  

5.2.1Hur många medarbetare kommer att arbeta kvar på sin nuvarande 

revisionsbyrå om tre år? 

 

Figur 8.  Hur många medarbetare arbetar kvar om tre år 

Vi har undersökt hur sannolikt det är att medarbetarna kommer arbeta kvar på sin 

aktuella revisionsbyrå om tre år. Frågan ställdes med en likertskala med fem 

svarsalternativ. För att kunna ge en tydligare presentation för läsaren har vi valt att 

komprimera dem till tre alternativ, där 1–2 var negativt, 3 neutralt och 4–5 positivt.  

Resultatet visar att 46 procent av medarbetarna anser att de kommer arbeta kvar i 

revisionsbyrån om 3 år, 29 procent har ingen åsikt och 25 procent kommer inte arbeta 

kvar. Vi har även funnit att det skiljer sig mellan vilken region medarbetarna arbetar i 

och hur troligt det är att de kommer arbeta kvar. Färre medarbetare i 
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Stockholmsregionen tror att de kommer att arbeta kvar än i de andra två regionerna. Vi 

har även funnit ett positivt samband mellan anställningstid och om medarbetarnas tror 

att de kommer att arbeta kvar (rs=0,21, p<0.01). Resultatet tyder på att om medarbetaren 

varit anställd en kortare tid i revisionsbyrån är det en större risk att den inte kommer 

arbeta kvar om tre år.    

5.2.2 Hur upplever medarbetarna sin arbetsplats? 

Arbetstillfredsställelse kan ses som ett mått på hur tillfredsställda medarbetarna är med 

sin arbetssituation och i vilken utsträckning de upplever detta positivt (Spector, 1997, 

s.2). I det teoretiska ramverk fördes en diskussion om hur viktigt arbetstillfredsställelsen 

är för att medarbetarna ska stanna kvar. Vi har nedan undersökt två olika påståenden för 

att få en övergripande bild över medarbetarnas arbetstillfredsställelse och om det har ett 

samband med att medarbetaren stannar kvar.  

 

 

Figur 9. Diagram över medarbetarnas känsla för sitt arbete 

Figur 9 visar resultatet av påståendet hur känner du för ditt nuvarande arbete?. Att 50 

procent av medarbetarna ansåg att de tycker om sitt nuvarande arbete. Endast 2 procent 

ansåg att de ogillade sitt nuvarande arbete. Ett Spearman korrelationstest utfördes för att 

se om det finns ett samband mellan detta påstående och om medarbetaren anser att den 

kommer arbeta kvar i revisionsbyrån om tre år.  Testet visar att det finns ett relativt 

starkt positivt samband (rs= 0,67, p<0.01). Av medarbetarna som tycker om, är 

entusiastisk eller älskar sitt arbete kommer 53 procent att arbeta kvar. Det är en större 

andel jämfört mot samtliga medarbetare där 46 procent kommer att arbeta kvar. 

Resultatet tyder med andra ord på att om medarbetaren hyser positiva känslor mot sitt 

arbete kommer de sannolikt stanna i organisationen. 

Ett negativt samband upptäcktes mellan medarbetarens känslor mot revisionsbyrån och 

om medarbetaren hade sökt sig till en annan arbetsgivare under det senaste året (rs= -

0,26, p<0.01). Det ger en fingervisning om hur viktigt det är för företagsledningen att 

kunna erbjuda en arbetsplats som bidrar till ett positivt känslotillstånd hos 

medarbetarna. Misslyckas ledningen med detta kan det resultera i missnöjda 

medarbetare som inte trivs med sitt arbete och därmed bestämmer sig för att söka sig till 

en annan arbetsgivare. 
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Figur 10.  Diagram över hur tillfredsställd medarbetaren är med sitt nuvarande arbete 

Figur 10 visar resultatet av påståendet hur tillfredsställd är du med ditt nuvarande 

arbete. Figuren visar att 35 procent av medarbetarna oftast är tillfredsställda med sitt 

nuvarande arbete. Vidare visar det att 20 procent av medarbetarna är tillfredsställda 

ungefär hälften av sin arbetstid. Intressant att notera är att de medarbetare som har 

svarat att de ibland, någon gång eller ungefär hälften av tiden är tillfredsställda har 26 

procent av dem svarat att de sökt ett annat arbete senaste året.  Vi undersökte denna 

fråga för de medarbetare som svarat att de ganska ofta, oftast eller alltid är 

tillfredsställda och resultatet visar att 18 procent av dem har sökt ett nytt arbete det 

senaste året. 

Av medarbetarna som angett att oftast eller alltid är tillfredsställd med sitt nuvarande 

arbete kommer 82 procent av dem att stanna kvar på samma arbetsplats om tre år. Det är 

en större andel i jämförelse mot samtliga medarbetare där 46 procent tror att de kommer 

vara kvar. Resultatet av påståendet visar att det finns tendenser att de medarbetare som 

sällan är tillfredsställda med sitt arbete är mer benägna att söka ett nytt arbete än de 

medarbetare som är tillfredsställda. Ett Spearman korrelationstest visar att det existerar 

ett negativt samband mellan (rs= - 0,23 p<0.01) medarbetares upplevda 

arbetstillfredsställelse och om de har sökt ett nytt arbete under det senaste året. I likhet 

med påståendet ovan tyder resultatet på att om medarbetarna är tillfredsställda i större 

utsträckning är de mindre benägen att lämna sin nuvarande arbetsplats.  

Eftersom arbetstillfredsställelsen har ett positivt samband med medarbetarens 

intentioner att stanna i organisationen kommer vi i avsnitt 5.3 till 5.5 undersöka vilka 

faktorer som påverkar medarbetarens arbetstillfredsställelse. Utifrån detta kan vi se 

vilka faktorer som är mest är mest viktiga respektive minst viktiga för medarbetaren vid 

valet att stanna kvar. 

5.3 Beskrivande statistik över vilka faktorer som medarbetarna anser vara 
viktiga i valet att stanna kvar i en revisionsbyrå 

 I denna del beskriver vi de faktorer som professionella medarbetare anser viktiga samt 

mindre viktiga vid valet att stanna kvar. Presentationen ges utifrån de påståenden som 

ställdes i del två och del tre i enkäten. Medarbetarna fick ange hur viktiga påståendena 

var för att de skulle vilja stanna kvar på sin nuvarande arbetsplats utifrån en femgradig 

likertskala. Skalan var rangordnad från ”instämmer inte” till ”instämmer helt”. I kapitlet 

redovisas påståendenas medelvärde samt i appendix 5 visas svarsfrekvensen för varje 

påstående. Resultatet kommer inte att analyseras i detta avsnitt då vi endast vill ge en 
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beskrivning över vilka faktorer som medarbetarna anser viktiga. Resultat kommer 

istället att analyseras utförligare i avsnitt 5.4.  

5.3.1 Arbetets utformning 

För att undersöka hur viktigt arbetets utformning är för att revisionsbyrån ska kunna 

behålla sina medarbetare utformades ett antal påståenden som medarbetarna fick ta 

ställning till. De olika påståendena utgick från tre olika begrepp, arbetsuppgifternas 

utformning, självständighet i arbetet och återkoppling. Påståendena redovisas i figur 11. 

 

Figur 11.  Medelvärden för hur medarbetarna upplever att arbetets utformning är 

viktigt för att stanna kvar i revisionsbyrån (n=128). 1 innebär ”jag håller inte med 

påståendet” och 5 ”jag håller med”. 

Medarbetarna värderar utvecklande, varierande och utmanande arbetsuppgifter som 

mest viktiga för att stanna kvar. Medelvärdet för de tre påståendena var nära 5, 

instämmer helt till att det är viktigt.  Tabell 6, appendix 5 visar att nästan 50 procent av 

medarbetarna har svarat att de instämmer helt till att de tre påståendena är viktiga.  

Självständighet och delaktighet i slutresultatet har närliggande medelvärden, 4,03 och 

4,05 vilket visar att medarbetarna tenderar att delvis hålla med påståendet om att det är 

viktigt. 

 

Medarbetarna är mer neutrala angående hur viktigt det är med återkoppling från 

revisionsbyrån. Återkoppling mättes med påståendena jag är nöjd med min 

överordnades uppföljning av det jag utför och jag blir rättvist bedömd för mitt arbete. 

Resultatet av påståendena visar att medelvärdet är strax över 3 och att 24 procent av 

medarbetarna har svarat att det varken eller är viktigt att jag är nöjd med min 

överordnades uppföljning av det jag utför och 12 procent har svarat att det inte är 

viktigt. Påståendena med mest spridning av svaren var ”jag är nöjd med min 

överordnades uppföljning av det jag utför” och ”delaktighet arbetets slutgiltiga resultat”. 

Av dessa var det uppföljning som visade på högst spridning med en standardavvikelse 

på 1,06. 
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5.3.2 Mentorskap 

För att undersöka hur viktigt mentorskapet är för medarbetarna i valet att stanna kvar 

ställdes fyra påståenden. Eftersom vi använde en spärr i enkäten är det endast de 

medarbetare som har en mentor som har svarat på dessa påståenden.   

 
Figur 12.  Medelvärden för hur medarbetarna upplever att mentorskapet är viktigt för 

att stanna kvar i revisionsbyrån (n=128). 1 innebär ”jag håller inte med påståendet” 

och 5 ”jag håller med”. 

Medarbetarna värderade förtroende för mentor som den viktigaste faktorn med ett 

medelvärde på 4,09. Tabell 6, appendix 5 visar att 45 procent av medarbetarna 

instämmer helt till att förtroende för mentorn är viktigt. Medarbetarna anser att min 

mentor hjälper mig i min karriär som mindre viktigt med ett medelvärde på 3,74. 

Endast 13 procent av medarbetarna instämmer helt till att det är viktigt för att stanna 

kvar. De andra två påståendena visade lika medelvärden. 28 procent av medarbetarna 

instämmer helt till att det är viktigt att mentorn bidrar till deras trivsel. 13 procent 

instämmer helt till att det är viktigt att mentorn hjälper dem att koordinera sina 

professionella mål. Medarbetarna var mest oense i påståendet jag har förtroende för min 

mentor med en standardavvikelse på 1,09. 

De fyra påståendena kan utifrån det teoretiska ramverket delas in i två variabler, 

karriärfunktion och psykosocial funktion. För att ge en bättre koppling till teoretiska 

ramverket kommer vi fortsättningsvis att använda oss av dessa två variabler istället för 

de fyra ursprungliga påståendena. Den psykosociala variabeln består av påståendena; 

jag har förtroende för min mentor och min mentor bidrar till min trivsel. 

Karriärfunktionsvariabeln består av; min mentor hjälper mig att koordinera mina 

professionella mål och min mentor hjälper mig i min karriär.  
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5.3.3 Belöningssystem 

För att undersöka hur revisionsbyråernas belöningssystem påverkar medarbetarnas 

intentioner till att stanna kvar uppställdes ett antal påståenden som medarbetarna fick ta 

ställning till. Resultatet redovisas i figur 13. 

 

 

Figur 13. Medelvärden för hur viktiga medarbetarna anser att organisationens 

belöningssystem är (n=128). 1innebär ”jag håller inte med påståendet” och 5 ”jag 

håller med”. 

Medarbetarna värderade belöningssystem överlag något lägre än arbetets utformning. 

Påståendena angående belöningssystem har närliggande medelvärden och befinner sig 

relativt nära svarsalternativ 3, att de varken eller är viktiga för att medarbetaren ska 

stanna kvar. Strax över 20 procent av medarbetarna har värderat belöningssystem som 

viktigt. Påståendena hade en relativt hög spridning av svaren där medarbetarna var 

minst eniga om påståendet ”min lön motsvarar de prestationer jag utför” med en 

standardavvikelse på 1,25.  

5.3.4 Organisationskultur 

För att undersöka om organisationskulturen påverkar medarbetarnas vilja att stanna 

kvar ställdes ett antal påståenden som medarbetarna fick ta ställning till.  

 
Figur 14. Medelvärden för hur viktig organisationskultur är för att stanna kvar i en 

revisionsbyrå (n=128). 1innebär ”jag håller inte med påståendet” och 5 ”jag håller 

med”. 

Utifrån figur 14 kan det utläsas att påståendena jag har arbetskamrater som jag trivs 

med och samarbetet med min chef/arbetsledare fungerar tillfredsställande är viktiga 

eftersom medelvärdet är högst för dem. I tabell 6 i appendix 5 redovisas fördelningen av 

svarsalternativen för varje påstående i procent. 97 procent av medarbetarna instämmer 
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helt eller delvis med att det är viktigt att ha arbetskamrater som de trivs med för att 

stanna kvar. Tabellen visar även att 87 procent av medarbetarna instämmer helt eller 

delvis till att samarbetet med chef/arbetsledare är viktigt. Spridningen i svaren var 

relativt låga för organisationskulturen. Mest spridda svar hos medarbetarna var i 

påståendet mina och företagets värderingar överensstämmer, med en standardavvikelse 

på 0,97.  

5.3.5 Karriär och utvecklingsmöjligheter 

Fyra påståenden ställdes angående hur viktigt medarbetarnas ansåg att karriär- och 

utvecklingsmöjligheter är för att stanna kvar på sin nuvarande revisionsbyrå. 

 

Figur 15. Medelvärden över hur viktigt karriär- och utvecklingsmöjligheter är för att 

stanna kvar i en revisionsbyrå (n=128). 1 innebär ”jag håller inte med påståendet” och 

5 ”jag håller med. 

Från resultatet kan det utläsas att påståendet att min arbetsgivare erbjuder mig 

utvecklingsmöjligheter har det högsta medelvärdet. Resultatet visar att 52 procent av 

medarbetarna instämmer helt till påståendet att min arbetsgivare erbjuder mig 

utvecklingsmöjligheter är viktigt för dem. Även de andra påståendena har relativt höga 

värden och i jämförelse med belöningssystem och arbetets utformning har 

utvecklingsmöjligheter det högsta medelvärdet. Påståendet att jag har möjlighet att byta 

avdelning inom organisationen har värderats lägre, 24 procent av medarbetarna 

instämmer helt till att påståendet är viktigt för att vilja stanna kvar. I jämförelse mot 43 

procent som instämmer helt till att möjlighet till karriär och uppnå sina ambitioner är 

viktigt. 

5.4 Arbetstillfredsställelse 

Avsnitt 5.2.2 visade att medarbetarens arbetstillfredsställelse har ett starkt samband med 

om medarbetaren stannar i revisionsbyrån. I detta avsnitt kommer därför en utförligare 

analys att utföras för att beskriva vilka faktorer som påverkar medarbetarens upplevda 

arbetstillfredsställelse. Utifrån detta kan vi visa vilka faktorer som är mer respektive 

mindre viktiga vid valet att stanna kvar. I det teoretiska ramverket har vi beskrivit hur 

tidigare studier och forskning har visat att de fyra faktorerna arbetets utformning, 

mentorskap, belöningssystem och organisationskultur påverkar den professionella 

medarbetarens arbetstillfredsställelse. Tidigare studier fann även att karriär och 

utvecklingsmöjligheter hade en viss koppling till medarbetarens arbetstillfredsställelse. 

Av den anledningen inkluderas karriär och utvecklingsmöjligheter i analysen av 
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arbetstillfredsställelsen. Korrelationstest utfördes för att utreda om det finns en 

korrelation mellan faktorerna och medarbetarens upplevda arbetstillfredsställelse och 

hur stark den eventuella korrelationen är. Korrelationstesterna utfördes med ett 

Spearman korrelationstest där korrelationen kan anta värdena -1, perfekt negativ 

korrelation och +1 perfekt positivkorrelation. Styrkan i korrelationen kan klassificeras 

på ett flertal olika sätt, vi har valt att använda Connolys (2007, s.145) klassificering.  

r= 0,1 - 0,3 svag korrelation 

r= 0,3 – 0,6 relativt stark korrelation 

r> 0,6 stark korrelation 

 

Tabell 3 visar korrelationen för varje påstående och vilken undersökningsvariabel 

påståendet hör ihop med. I avsnitt 5.4.1 till 5.4.5 presenteras en analys av resultatet. 

 

Tabell 4. Korrelation samt signifikansnivå för påståenden kopplade till 

arbetstillfredsställelse.  

Undersöknings
-variabler 

Beroende variabel: min arbetssituation är 
tillfredsställande 

Korrel
ation 

Signi-
fikans 

Arbetets 
utformning 

Mina arbetsuppgifter är varierande  0,403 0,000 

 Mina arbetsuppgifter känns utmanande 0,382 0,000 

 Mitt arbete är utvecklande för mig 0,379 0,000 

 Jag blir rättvist bedömd i mitt arbete 0,377 0,000 

 Jag känner en hög grad av delaktighet i ett arbetes 
slutgiltiga resultat 

0,329 0,000 

 Jag är nöjd med min överordnandes uppföljning av 
det jag gör 

0,342 0,000 

 Jag kan självständigt och fritt planera arbetets 
utförande 

0,349 0,000 

Mentorskap Karriärfunktion 0,323 0,005 

 Psykosocialfunktion 0,506 0,000 

Belönings-
system 

Jag är nöjd med företagets förmåner  t.ex. provision, 
lunchkuponger, träningskort 

0,258 0,004 

 Jag erbjuds bra förmåner utöver min lön 0,298 0,001 

 Min lön motsvarar de prestationer jag utför 0,256 0,004 

Organisations-
kultur 

Jag har arbetskamrater som jag trivs med 0,320 0,000 

 Samarbetet med min chef/arbetsledare fungerar 
tillfredsställande 

0,471 0,000 

 Mina och företagets värderingar överensstämmer 0,462 0,000 

 Jag känner lojalitet med mitt företag 0,440 0,000 

Karriär och  
utvecklings-
möjligheter 

Min arbetsgivare erbjuder mig 
utvecklingsmöjligheter 

0,344 0,000 

Jag har möjlighet att byta avdelning inom företaget 0,166 0,63 

 Jag har möjlighet att uppnå mina ambitioner 0,506 0,000 

 Jag har möjlighet att göra karriär inom mitt företag 0,290 0,001 
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5.4.1 Arbetets utformning 

Utvecklande, utmanande och varierande arbetsuppgifter mäter hur viktigt medarbetaren 

anser att arbetsuppgifternas utformning är för att vilja stanna i organisationen. Det 

föreligger en positiv korrelation mellan de tre påståendena, mina arbetsuppgifter är 

varierande, mina arbetsuppgifter känns utmanande och mitt arbete är utvecklande för 

mig och hur medarbetaren upplever sin arbetssituation. Korrelationen är inte förvånande 

eftersom Jacobsen och Thorsvik (1998, s.277) konstaterade att bra utformade 

arbetsuppgifter leder till en högre motivationsnivå hos medarbetarna, vilket i sin tur 

leder till högre arbetstillfredsställelse. Korrelationen överensstämmer med avsnitt 5.3.1 

där utvecklande, utmanande och varierande arbetsuppgifter hade höga medelvärden. För 

företagsledningen är det viktigt att planera hur arbetsuppgifterna ska utformas för att de 

ska leda till en hög arbetstillfredsställelse. Påståendet mina arbetsuppgifter är 

varierande har den starkaste korrelationen av tre påståendena och det bekräftar Katz 

(2005, s.21) teori om att en bred variation på arbetsuppgifterna leder till att medarbetare 

upplever en ökad arbetstillfredsställelse. Det tyder på att ledningen bör fokusera på att 

erbjuda varierande arbetsuppgifter eftersom medarbetarna annars lätt blir omotiverade 

och kan då söka sig till andra alternativ som erbjuder större variation.  

Även påståendet, jag kan självständigt och fritt planera arbetets utförande, har en 

positiv korrelation. Resultatet visar att arbetstillfredsställelsen påverkas av om 

medarbetaren fritt får bestämma över sitt arbete eller inte. Resultatet är i linje med 

tidigare forskning inom området som visar att professionella medarbetare har ett stort 

behov av att individuellt kunna kontrollera och organisera sitt arbete (Drucker, 1999, 

s.84; Hall et al. 2005, s.105). Anledningen till att självständigt arbete är viktigt för 

medarbetarna tror vi i är i linje med Katz (2005, s.21) resonemang. Professionella 

medarbetares bakgrund med akademiska studier har format dem till att de hellre tar 

egna beslut i arbetet än följer andras.  

I avsnitt 5.3.1 visade medelvärdet att medarbetarna var mer neutrala angående hur viktig 

återkoppling var för att de ska stanna. Trots detta existerar det en positiv korrelation 

mellan påståendena jag är nöjd med min överordnandes uppföljning av det jag gör och 

jag blir rättvist bedömd i mitt arbete, och hur medarbetare upplever sin 

arbetstillfredsställelse. Korrelationen är svagare än mellan arbetsuppgifternas 

utformning och den upplevda arbetstillfredsställelsen. Men korrelationen är signifikant 

vilket innebär att vi kan bekräfta Brundage och Koziel (2010) resonemang om att 

återkoppling är en viktig komponent för medarbetarnas arbetstillfredsställelse. 

Resultatet ger en fingervisning om att återkoppling är viktigt för arbetstillfredsställelsen 

och viljan att arbeta kvar, men troligtvis inte den viktigaste faktorn. Anledningen till att 

återkoppling värderas lägre än arbetsuppgifternas utformning och att de har en svagare 

korrelation kan bero på att vi inkluderade de medarbetare som hade arbetat en längre tid 

på revisionsbyrån. Det kan finnas en möjlighet att mer erfarna medarbetare värderar 

återkoppling som mindre viktigt på grund av att de är säkrare i sitt yrkesutövande, dock 

kunde vi inte hitta något signifikant stöd för detta.  

5.4.2 Mentorskap 

Resultatet visar att både karriärvariabeln och psykosociala variabeln har en positiv 

inverkan på hur tillfredsställande medarbetaren upplever sin arbetssituation.  Karriär 

hade något svagare korrelation (rs= 323) medan psykosociala hade en stark korrelation 

(rs= 506). Det tyder på att mentorn har en viss påverkan på medarbetares 

arbetstillfredsställelse, men att den sociala delen av mentorskapet är den viktigaste. 
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Resultatet överensstämmer med avsnitt 5.3.2 där de två påståendena kopplades till den 

psykosociala variabeln hade ett högre medelvärde än karriärvariabeln. Den sociala delen 

innebär att mentorn hjälper medarbetaren med att utveckla sin identitet och självkänsla 

medan karriärfunktionen istället innebär att mentorn fungerar som ett stöd för 

medarbetaren att ta sig framåt i karriären. Anledningen till att den psykosociala delen är 

starkare för den upplevda arbetstillfredsställelsen kan bero på att medarbetarna värderar 

sociala relationer högre än karriärmöjligheter. Vi kommer undersöka detta närmare i 

avsnitt 5.4.4 organisationskultur. 

5.4.3 Belöningssystem 

Resultatet av testet visade att det finns en positiv korrelation mellan påståendena om 

belöningssystem och arbetstillfredsställelse. Korrelationen är signifikant men den är 

lägre än den mellan arbetets utformning och medarbetarens upplevda 

arbetstillfredsställelse. Resultatet är i linje med avsnitt 5.3.3, där belöningssystem fick 

relativt låga medelvärden. Enligt Anthony och Govindarajan (1998, s.511) kan arbetets 

utformning anses vara motsatsen till det monetära belöningssystemet. Att arbetets 

utformning har ett starkare samband med medarbetares arbetstillfredsställelse än 

belöningssystem, bekräftar det som Papmehl (2002) skrev i sin artikel. Papmehl menar 

att professionella medarbetare värdesätter utmaningar, variation och 

utvecklingsmöjligheter framför monetära belöningar.    

 

Korrelationen ger indikationer på att det trots allt är viktigt att revisionsbyråerna 

använder sig av ett belöningssystem. Det styrker Martins (2010, s.40) resonemang om 

att det är viktigt att använda sig av en kombination av olika strategier, inklusive 

monetära belöningar, för att ge fördelar till medarbetarna. Det kan tolkas som att 

revisionsbyråerna måste erbjuda en bra utformning av arbetsuppgifter, bra förmåner och 

en lön som motsvarar medarbetarens prestation för att maximera effekten av 

belöningssystemet. 

5.4.4 Organisationskultur  

Tabell 3 visar att alla påståenden rörande organisationskultur har en positiv korrelation 

med arbetstillfredsställelsen. Medarbetarna som har värderat påståendena som viktiga 

för att stanna kvar i revisionsbyrån tenderar att uppleva en hög arbetstillfredsställelse. 

Jag har arbetskamrater som jag trivs med och samarbetet med min chef/arbetsledare 

fungerar tillfredsställande mäter hur viktigt organisationsklimatet är för medarbetarna. 

Påståendena tyder på ett positivt och starkt samband vilket visar på att medarbetarna 

anser att det är viktigt att ha ett tillfredsställande organisationsklimat för att uppleva 

arbetstillfredsställelse. Resultatet visar på samma slutsats som Carmeli och Weisberg 

(2006) fick i sin studie om professionella medarbetares personalomsättning. De fann ett 

starkt positivt samband mellan sociala relationer och avsikten att stanna på sin 

arbetsplats. Resultatet av samarbetet med sin överordnade överensstämmer även med 

tidigare forskning. Allen et al. (2010) och Sousa-Poza (2000) visar att relationen mellan 

en enskild medarbetare och deras ledare spelar en avgörande roll om medarbetaren 

upplever en hög arbetstillfredsställelse. Resultatet är i linje med det resultat som 

framkom i avsnitt 5.4.2 mentorskap. Där visade det sig att den psykosociala delen av 

mentorskap var viktigare än karriärfunktionen. Det ger en antydan till att den sociala 

relationen av arbetet är viktigt för medarbetaren och att den prioriterar att ha en bra 

relation med ledningen och sina arbetskamrater.  
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Lojalitet och identifikation har det starkaste sambandet av alla påståendena med den 

upplevda arbetstillfredsställelsen. Det tyder på att medarbetare som upplever 

arbetstillfredsställelse på sin revisionsbyrå värderar lojalitet med företaget och att ha 

liknande värderingar som viktiga faktorer för att stanna. För att kunna dra slutsatser 

utifrån detta utfördes ytterligare tester. Vi undersökte om medarbetarna var lojala mot 

sitt företag genom att se om det finns något samband mellan de som anser att lojalitet är 

viktigt och de medarbetare som har sökt ett nytt arbete det senaste året. Resultatet visar 

att det finns ett negativt samband mellan variablerna, de medarbetare som har värderat 

lojalitet högt har inte sökt ett nytt arbete det senaste året (rs= - 0,201, p<0.05). Resultat 

tyder på att de medarbetare som känner lojalitet gentemot sin revisionsbyrå vill arbeta 

kvar i större utsträckning än de som inte känner lojalitet. Det beror troligtvis på det som 

berörts i det teoretiska ramverket, att medarbetaren antingen identifierar sig med 

professionen eller med organisationen.  

 

Enligt Bamber och Iyer (2002) bidrar en högre identifiering med organisationen till en 

lägre personalomsättning, vilket bekräftar resultatet, att medarbetarna värderar lojalitet 

med sitt företag som en viktig faktor. Om de inte känner lojalitet och samhörighet 

kommer de troligtvis söka ett nytt arbete.  En förklaring till att en medarbetare känner 

lojalitet gentemot sin revisionsbyrå kan vara att deras värderingar överensstämmer. 

Resultatet av studien visar, som vi såg i tabellen 3, att både lojalitet och värderingar har 

ett samband med den upplevda arbetstillfredsställelsen. Det finns även ett starkt positivt 

samband mellan de två påståendena jag känner lojalitet med mitt företag” och ”mina 

och företagets värderingar överensstämmer (rs= 0,571, p<0.01), vilket ger en anvisning 

om att en medarbetare som har liknande värderingar som revisionsbyrån känner en 

starkare lojalitet.  

 

Enligt Bamber och Iyer (2002, s.23) kan en medarbetare uppleva en psykisk förlust om 

den lämnar en organisation som den identifierar sig med. Vi ställde därför påståendet 

”även om jag fick chansen att arbeta i en annan organisation för bättre lön än jag har 

idag skulle jag fortfarande stanna kvar i min aktuella organisation” för att se om 

medarbetarna identifierade sig med revisionsbyrån. Resultatet av påståendet visar att 

28,6 procent av medarbetarna håller helt eller delvis med påståendet. Men 43 procent av 

medarbetarna håller inte eller delvis inte med påståendet och skulle byta arbetsgivare 

om de blev erbjudna en bättre lön.  Resultatet tyder på att 43 procent av medarbetarna 

inte identifierar sig med sin revisionsbyrå utan snarare med professionen. Det tyder på 

att medarbetarna troligtvis inte upplever någon förlust om de lämnar byrån.  Av den 

anledningen är det viktigt att företagsledningen försöker stärka lojaliteten hos 

medarbetarna så att de känner en starkare tillhörighet till byrån än sitt yrke.  Utfallet av 

påståendet kan dock bero på att 56 procent av medarbetarna endast har arbetat upp till 

fyra år. Enligt Aranya et al. (1981) identifierar sig medarbetaren först med sin 

profession och därefter med sin organisation. Det innebär att medarbetarna utvecklar en 

identifikation med revisorsyrket före den utvecklar en identifikation med 

revisionsbyrån.    

5.4.5 Karriär och utvecklingsmöjligheter 

I det teoretiska ramverket fördes en diskussion om hur karriär och 

utvecklingsmöjligheter påverkar professionella medarbetare i valet att stanna kvar och 

om de hade något samband med den upplevda arbetstillfredsställelsen. Brundage och 

Koziel (2010, s.42) anser att professionella medarbetare påverkas av företagets karriär- 

och utvecklingsmöjligheter. Resultatet visar att Brundage och Koziels resonemang 
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stämmer eftersom möjligheten att göra karriär inom företaget, möjligheten att uppnå 

sina ambitioner samt interna karriärmöjligheten har en positiv korrelation med 

medarbetarens arbetstillfredsställelse.  

Påståendet min arbetsgivare erbjuder mig utvecklingsmöjligheter visar en relativt stark 

korrelation med medarbetarens arbetstillfredsställelse. Resultatet är i linje med Malos 

(1996, s.76) studie som visar att det är viktigt för medarbetare att få utvecklas 

intellektuellt för att trivas med sitt arbete. Resultatet överensstämmer med avsnitt 5.3.5 

där det kan utläsas att medarbetarna värderar utvecklingsmöjligheter relativt högt för att 

stanna kvar. Vi finner dock ingen korrelation mellan möjligheten till att byta avdelning 

inom företaget och medarbetarens upplevda arbetstillfredsställelse. Att möjligheten till 

att byta avdelning inom företaget inte visar en signifikant korrelation går emot Robson, 

Wholey och Barefield (1996, 399) argument. De menar att byråer som kan erbjuda 

medarbetarna andra arbetsuppgifter än bara revision har en större möjlighet att motivera 

dem att stanna kvar. Eftersom det inte finns någon signifikant korrelation kan vi därför 

inte stärka att Wholey och Barefields argument stämmer i studien. Det ger en antydan 

om att medarbetarna inte behöver möjligheten att byta avdelning för att uppleva 

arbetstillfredsställelse på sin arbetsplats.  

5.5 Binär logistisk regression 

Korrelationstestet i avsnitt 5.4 visade att det existerar ett samband mellan ett flertal 

påståenden och den upplevda arbetstillfredsställelsen. Utifrån detta valde vi att utföra en 

binär logistisk regressions analys för att se vilka påståenden som har starkast samband 

med arbetstillfredsställelsen. En utförlig förklaring av binär logistisk analys finns i 

appendix 4. Binär logistisk regression är en metod som är användbar när den beroende 

variabeln är dikotom, vilket innebär att den endast kan inta två värden, ja och nej. 

Värdena kodas sedan till 0 eller 1 vid analysen. Vi har valt att koda svarsalternativet till, 

jag har inte en tillfredställande arbetssituation till 0 samt jag har en tillfredsställande 

arbetssituation till 1. Enligt Hair (2006, s.355) kan en forskare genom att använda sig 

av en binär logistisk regression se om det finns något samband mellan flera oberoende 

variabler och en beroende variabel.  

 

I regressionen inkluderades de påståenden som enligt tabell 3 har en korrelation över 

0,35. Denna nivå bestämdes efter ett flertal tester på korrelationsnivåer från 0,0 och 

uppåt, vid 0,35 blev den binära regressionen signifikant vilket medförde att den nivån 

valdes. Vi kommer att använda oss av undersökningsvariabeln ”mentorskap” som kan 

anta värdarna ja, nej istället för de två variablerna som är kopplade till mentorskap. 

Anledningen till detta är att de två variablerna endast består av medarbetarna som svarat 

ja på frågan om de har en mentor. Användandet av dessa variabler kan ge ett 

missvisande resultat eftersom ett flertal medarbetare skulle bli exkluderade. Tabell 4 

visar resultatet av testet (fullständig information finns i tabell 7, appendix 5). 
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Tabell 5. Signifikansnivå samt koefficienter för binär logistisk regression 

 

Utvärdering av den binära logistiska regressionen visar att den fulla modellen med alla 

sex variablerna inkluderade var signifikant Chi2 = 65,648 p<0,001. Modellen som 

helhet förklarade mellan 40,9 procent (Cox & Snell R2) och 74,5 procent (Nagelkerke 

R2) av variansen i arbetstillfredsställelse. Utvecklande arbetsuppgifter hade den 

starkaste påverkan av upplevd arbetstillfredsställelse. Koefficienten visar att det var 

över åtta gånger mer vanligt att de medarbetare som ansåg att utvecklande 

arbetsuppgifter var viktigt svarade att de upplevde arbetstillfredsställelse, till skillnad 

från de som svarade att utvecklande arbetsuppgifter inte var viktigt.  

 

Sammanfattningsvis visar studien att de flesta påståenden har en korrelation med den 

upplevda arbetstillfredsställelsen, men efter den utförda binära logistiska regression 

tyder det på att utvecklande arbetsuppgifter, likvärdiga värderingar och möjlighet att 

uppnå sina ambitioner är de tre faktorer som har det starkaste sambandet med 

arbetstillfredsställelse. Koefficienterna för dem visar att det är ett positivt samband 

vilket instämmer med den diskussion vi har fört tidigare i avsnittet angående de tre 

faktorerna. Orsakerna till varför dessa tre faktorer har ett samband till den upplevda 

arbetstillfredsställelsen är olika. En anledning kan vara relaterat till de professionella 

medarbetares utmärkande egenskaper, att de värdesätter utvecklande arbetsuppgifter. 

Det kan även bero på att professionella medarbetare har ett starkt prestationsbehov. 

Street och Bishop (1991) fann i sin studie att prestationsmotivet är det starkaste behovet 

hos professionella medarbetare. Om en medarbetare motiveras av att prestera vill de 

troligtvis utsättas för nya och utvecklande arbetsuppgifter för att kunna prestera bättre. 

Att påståendet mina och företagets värderingar överensstämmer visar ett signifikant 

samband med arbetstillfredsställelsen, är i linje med Bamber och Iyer (2002) 

resonemang, att en hög identifiering med organisationen har en inverkan på om 

medarbetaren stannar i organisationen eller inte. Det bekräftar även Bergiels et al. 

(2009, s.209) argument att om medarbetarens personliga värderingar överensstämmer 

med organisationens känner medarbetaren en starkare lojalitet. Känner medarbetaren en 

starkare lojalitet ökar därmed den upplevda arbetstillfredsställelsen. Möjligheten att 

uppnå sina ambitioner kan även det kopplas till Bergiels et al. argument. Författarna 

menar att om möjligheten att uppnå sina ambitioner överensstämmer med de karriär- 

och utvecklingsmöjligheter som organisationen erbjuder stärker det lojaliteten. 

Resultatet är i enlighet med Griffeth och Hom (2002, s.157) resonemang, de påpekar att 

om medarbetaren upplever att det finns för få karriär- och utvecklingsmöjligheter har 

den inte möjlighet att uppnå sina ambitioner och blir mer därmed mer benägen att söka 

en karriär utanför organisationen.  

Påstående Signifikans Koefficienter 

Mina arbetsuppgifter är varierande 0,233 -3,191 

Mina arbetsuppgifter känns utmanande 0,172 4,266 

Mina arbetsuppgifter är utvecklande 0,007 8,010 

Jag känner lojalitet med mitt företag 0,229 -2,686 

Mina och företagets värderingar överensstämmer 0,007 3,320 

Samarbetet med min chef/arbetsledare fungerar 
tillfredsställande 

0,262 -1,006 

Jag har möjlighet att uppnå mina ambitioner 0,025 3,515 

Mentorskap, Ja, Nej 0,349 1,018 
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5.6 Arbetsmarknad och externa möjligheter 

I det teoretiska ramverket fördes en diskussion om hur arbetsmarknaden och externa 

möjligheter kunde ha en viss påverkan på medarbetarens intentioner att stanna i en 

revisionsbyrå. Utifrån det skapades olika påståenden för att undersöka hur medarbetarna 

värderade sina externa möjligheter och hur benägna de var att söka efter ett nytt arbete. 

5.6.1 Medarbetarnas arbetssökarbeteende 

 
 

Figur 16. Resultatet av påståendet ”Hur upplever du ditt nuvarande arbete”. Svaren 

redovisas procentuellt 

Figur 16 visar att 52 procent av medarbetarna skulle byta arbete om de blev erbjuden ett 

bättre alternativ. Endast 2 procent av medarbetarna skulle inte byta sitt nuvarande arbete 

mot något annat. 71 procent av de som inte är angelägen att byta arbete men skulle göra 

det om de blev erbjuden ett bättre upplever sin arbetssituation som tillfredsställande. 

Resultatet är i linje med Maertz och Griffeth (2004) argument där de beskrev att 

upptäckten av ett externt alternativ som är bättre än det nuvarande kan starta en process 

där medarbetaren väljer att byta arbete trots att den inte hade tänkt det och egentligen 

trivdes på sin arbetsplats.  

Detta tyder på trots att medarbetarna är tillfredsställda med sin nuvarande 

arbetssituation skulle de kunna tänka sig byta arbete om det dök upp ett bättre alternativ. 

Resultatet av denna fråga överensstämmer med påståendet även om jag fick chansen att 

arbeta i en annan organisation för bättre lön än jag har idag skulle jag fortfarande 

stanna kvar i min nuvarande organisation som visar att 43 procent av medarbetarna 

skulle helt eller delvis vilja byta arbete som de fick en bättre lön. Det tyder på att 

revisionsmedarbetare är öppna för externa alternativ och skulle byta arbete om det dök 

upp ett bättre trots att de egentligen trivs bra på sin arbetsplats.  

Enligt Swider et al. (2011) kan interna karriärmöjligheter och en tillfredsställande 

arbetssituation minska benägenheten att söka efter ett nytt arbete. Ett negativt samband 

existerar mellan en tillfredsställande arbetssituation och de som har sökt minst ett arbete 

det senaste året (rs=-0,310, p<0.01). Det bekräftar Swider et al. teori om att 

medarbetarna som inte har sökt ett nytt arbete under det senaste året har en 
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tillfredsställande arbetssituation. I motsats till deras teori finner vi dock inte ett samband 

mellan de som värderar interna karriärmöjligheter som viktigt och om de inte har sökt 

ett nytt arbete.   

5.6.2 Medarbetarnas uppfattning av externa alternativ 

I studien ville vi undersöka hur medarbetarna uppfattar sina externa möjligheter till att 

få ett nytt arbete. Vi ställde därför ett påstående angående hur goda möjligheter 

medarbetare anser att den har att få ett likvärdigt eller bättre arbete hos en annan 

arbetsgivare. Resultatet visas nedan i figur 17. 

 
Figur 17.  Procentuell andel som har svarat ”Instämmer inte”, till ”Instämmer helt” på 

påståendet ” Jag anser att jag har goda möjligheter att få ett likvärdigt eller bättre 

arbete hos en annan arbetsgivare. 

Resultatet av påståendet visar att 41 procent av medarbetarna tror att de har goda 

möjligheter att få ett nytt arbete hos en annan arbetsgivare. Endast 1 procent tror inte de 

har möjlighet att få ett nytt arbete. Resultatet överensstämmer med situationen på 

arbetsmarknaden under studiens tidpunkt. Statistiska centralbyråns rapport (SCB, 2010) 

visar att det finns fler lediga arbeten än vanligt inom den professionella 

tjänsteföretagssektorn. Resultatet är i enlighet med Maertz och Griffeths (2004) 

resonemang om att revisorer har en stark tro på sin egen förmåga och är därmed anser 

att de enkelt kan få ett liknande eller bättre arbete.  

22 procent av medarbetarna som anser att de har goda möjligheter att få ett nytt arbete 

har sökt ett nytt det senaste året. Men 74 procent av dem har inte sökt ett nytt arbete. 

Resultatet skiljer sig från det som Swider et al. (2011) studie visat. De visade på ett 

samband mellan medarbetarnas uppfattning om hur enkelt de kan få ett nytt arbete och 

om medarbetaren väljer att stanna kvar. Medarbetarna tror då att de enkelt kan få ett nytt 

arbete men väljer att stanna kvar på sin nuvarande arbetsplats.  

Sammantaget visar det att medarbetarna skulle byta arbetsgivare om de blev erbjudna 

ett bättre alternativ än sitt nuvarande arbete trots att de upplevde arbetstillfredsställelse. 

Det överensstämmer med diskussionen i det teoretiska ramverket som visar att 

upptäckten av externa alternativ kan få medarbetarna att byta arbete trots att de är 

tillfredsställda med sitt nuvarande. Resultatet bekräftar även det som framkom i 

lojalitetsavsnittet att medarbetare tenderade att vilja byta arbete om de fick högre lön. 

Vidare visar det att professionella medarbetare tenderar att tro på sin egen förmåga att få 

ett nytt arbete men att endast ett fåtal aktivt sökt ett nytt arbete det senaste året.  
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5.7 Skillnader i bakgrundsvariabler 

Vid analysen uppkom vissa skillnader mellan bakgrundsvariablerna och hur 

medarbetarna värderade faktorerna. Att det finns skillnader tyder på att det kan finnas 

ett visst värde för revisionsbyråer att utarbeta olika strategier för olika typer av 

medarbetare. Av den anledningen har vi därför valt att presentera dessa skillnader som 

ett eget avsnitt. 

 

Skillnader har upptäckts beroende på medarbetarnas befattning och påståendena 

angående utmanande arbete samt hur delaktiga medarbetarna är i arbetets slutgiltiga 

resultat (p<0.01,Kruskal Wallis H=12,222 df=3; Kruskal Wallis H =17,928 , df=3). 

Revisorsassistenter och godkända revisorer värdesätter utmanande arbetsuppgifter mer 

än auktoriserade revisorer. Godkända och auktoriserade revisorer värdesätter hur 

delaktiga de är i arbetets slutgiltiga resultat mer än revisorsassistenter. Den första 

skillnaden angående utmanande arbetsuppgifter överensstämmer med de skillnader som 

uppkom i Katz (2005) forskning om motivation bland professionella medarbetare. Katz 

argumenterar att utmanande arbetsuppgifter är viktigt i början av karriären eftersom 

medarbetaren får visa sina färdigheter samt att den snabbt blir en del av organisationen. 

Skillnaden kan även bero på att revisorsassistenter nyligen har avslutat sin utbildning 

och är därmed vana att utsättas för olika utmaningar. Anledningen till att auktoriserade 

revisorer inte värdesätter utmanande arbete lika mycket kan bero på att de är mer trygga 

i sin anställning.  

 

Skillnaden mellan befattning och hur delaktiga de är med arbetets slutgiltiga resultat går 

emot vad Katz (2005, s.22) forskning har visat. Enligt Katz värdesätter de som har 

arbetat kortare tid att få delta i arbetets slutgiltiga resultat mer än de som har arbetat en 

längre tid. Resultatet av vår studie tyder på att de som är godkända eller auktoriserade 

revisorer värdesätter det mer än de som arbetar som revisorsassistenter. Skillnaden 

mellan resultaten kan bero på att Katz undersöker professionella medarbetare överlag, 

inte bara revisorer. Enligt Hung-Tong och Kao (1999, s.213) är det mindre vanligt att 

som nyanställd revisor få fullfölja ett projekt från början till slut. Om det inte är vanligt 

att få fullfölja ett projekt så anser troligtvis medarbetarna det som mindre viktigt för att 

vilja stanna.  

 

Påståendet jag har möjlighet att göra karriär inom organisationen skiljer sig mellan 

regionerna (p<0.05,Mann-Whitney=1118, Z=2,219). Medarbetare som arbetar i 

Stockholmsregionen värderar påstående högre än de som arbetar i de två andra 

regionerna. 50 procent av medarbetarna som arbetar på ett Stockholmskontor håller helt 

med påståendet att intern karriärmöjlighet är viktigt, jämfört med 23 procent av de som 

arbetar i ett kontor i Västerbotten/Norrbotten. Skillnaden kan bero på två faktorer, att 

medarbetarna som arbetar i Stockholmsregionen värdesätter de interna 

karriärmöjligheterna mer än de som arbetar i ett kontor placerat i Norrlandsregionen. 

Det kan även bero på att det är enklare att göra intern karriär i Stockholmsregionen 

eftersom det i regel rör sig om större kontor samt att det erbjuds fler möjligheter. 

Skillnader har även upptäckts beroende på vilken befattning medarbetaren har 

(p<.0125,Kruskal Wallis H=10,301 df=3).  Auktoriserade revisorer värdesätter interna 

karriärmöjligheter mer än de som är revisorsassistenter eller godkända revisorer. 

Anledningen till att auktoriserade revisorer värdesätter den interna karriärmöjligheten 

mer kan bero på att de strävar efter att uppnå ett partnerskap i revisionsbyrån. Enligt 

Malos (1996, s.612) kan möjligheten att bli befordrad till partner motivera medarbetarna 

att arbeta kvar i revisionsbyrån på grund av de fördelar en sådan befattning innebär.   



 Forsberg & Jonsson  

54 

 

Ett negativt samband mellan anställningstid och påståendet min arbetsgivare erbjuder 

mig utvecklingsmöjligheter har även funnits. Det visar att om medarbetaren har arbetat 

en längre tid på revisionsbyrån är det mindre viktigt att bli erbjuden 

utvecklingsmöjligheter. Sambandet är inte starkt men signifikant (rs= -0,178, p<0.05). 

Den största skillnaden är mellan de som har arbetat upp till fyra år och de som har 

arbetat mer än åtta år. 94 procent av de som har arbetat upp till fyra år instämmer helt 

eller delvis till att utvecklingsmöjligheter är viktigt till skillnad från 83 procent av de 

som har arbetat mer än åtta år. Resultatet är inte förvånande eftersom medarbetare som 

har arbetat en kortare tid i revisionsbyrån oftast vill ha fler utvecklingsmöjligheter för 

att kunna göra karriär.  
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6 Slutdiskussion 

 

etta kapitel inleds med den slutsats vi kommit fram till i  studien, vilket besvarar 

studiens problemformulering och uppfyller syftet.  De professionella medarbetarna 

framhåller att det viktigaste för att stanna i en revisionsbyrå är utvecklande 

arbetsuppgifter, möjligheten att uppnå sina ambitioner och delade värderingarna med 

byrån. Företagsledningen bör fokusera mindre på monetära belöningar och 

möjligheten att byta avdelning eftersom medarbetarna framhöll det som mindre viktigt. 

Slutligen presenterar vi rekommendationer till företagsledningen i revisionsbyråerna 

och  förslag till fortsatt forskning. 

 

 

Vad påverkar den professionella medarbetaren vid valet att stanna kvar i en 

revisionsbyrå?  

 

Av studien framkom det att professionella medarbetares upplevda 

arbetstillfredsställelse inverkar vid valet att stanna kvar. Individerna trivs om de 

upplever en positiv tillfredsställelse i sitt arbete vilket innebär att det kommer öka deras 

intention att arbeta kvar. Utöver arbetstillfredsställelsen har de externa möjligheterna att 

få ett nytt arbete en inverkan på individernas intention att stanna i företaget.  Det visade 

sig att medarbetarna hade en stark tilltro på sig egen förmåga om att få ett nytt arbete 

vilket innebär att medarbetarna inte ser något större hinder att byta arbete om de inte är 

nöjda med sitt nuvarande. Detta ger en antydning om hur viktigt det är att 

företagsledningen aktivt arbetar med att stärka medarbetarnas arbetstillfredsställelse så 

att de är nöjda och trivs med sitt arbete. En viktig fråga blir således vilka faktorer som 

ledningen ska förstärka och vilka de kan fokusera mindre på.   

Vilka faktorer anses som mest viktiga respektive minst viktiga 

De professionella medarbetarnas upplevda arbetstillfredsställelse påverkas av ett antal 

faktorer. Utifrån den empiriska studien framkom det att medarbetarna framhåller att 

utvecklande arbetsuppgifter, möjligheten att uppnå sina ambitioner och att individens 

värderingar överensstämmer med organisationens är de mest betydelsefulla faktorerna 

för arbetstillfredsställelse och således för att de ska stanna kvar. De tre faktorerna har ett 

starkt statistiskt samband med arbetstillfredsställelsen, vilket framkommer av den binära 

logistiska regressionsanalysen. Både utvecklande arbetsuppgifter och möjlighet att 

uppnå sina ambitioner kan kopplas till individens karriär. I många fall krävs det att 

medarbetaren utvecklar sig inom yrkesrollen för att den ska ha möjlighet att uppnå sina 

ambitioner i organisationen. Om medarbetarens behov inom utveckling och ambitioner 

uppfylls kommer individen uppleva arbetstillfredsställelse och således vara mer villig 

att stanna. Ska revisionsbyråerna kunna behålla sina medarbetare innebär det att 

byråerna måste kunna erbjuda dem möjligheten att uppnå sina ambitioner genom att 

erbjuda utvecklingsmöjligheter.  

När individens värderingar överensstämmer med revisionsbyråns innebär det att 

medarbetarens lojalitet mot organisationen ökar. Den empiriska studien visar att lojalitet 

och värderingar har ett starkt positivt samband. Om medarbetarna upplever lojalitet mot 

organisationen ökar möjligheten att de vill arbeta kvar. Ett sätt för företagsledningen att 

skapa en starkare lojalitet är att erbjuda dem tillgång till en mentor. Enligt Hall och 

Smith (2009, s.697) kan den sociala relationen med mentorn påskynda 

D 
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lojalitetsprocessen eftersom mentorn hjälper medarbetarna att fortare anpassa sig till 

organisationens värderingar. Utifrån detta kan vi argumentera att det är viktigt att 

revisionsbyråer erbjuder mentorskap både ur den synpunkten att medarbetarna ska 

känna sig tillfredsställda men även att de ska vara lojala mot sin arbetsgivare. 

Studien visade att professionella medarbetare ansåg att monetära belöningssystem och 

möjligheten att byta avdelning inom organisation var minst viktiga för 

arbetstillfredsställelsen och för att stanna kvar. Men det bör påpekas att monetära 

belöningar har ett samband med arbetstillfredsställelsen och att det således är viktigt för 

medarbetarna att de erbjuds belöningar i viss utsträckning. Att belöningar värderas som 

mindre viktigt är något förvånande eftersom studien visar att 43 procent av 

medarbetarna var benägna att byta arbetsgivare mot högre lön. Det ger indikationer på 

att medarbetarna stannar i organisationen om de är tillfredsställda med 

arbetsuppgifternas utformning och karriärmöjligheterna som erbjuds och om lönen 

ligger på en skälig nivå. Uppfylls inte detta finns det en risk att de letar efter andra 

alternativ. Möjligheten att byta avdelning kan ses som en karriär- och 

utvecklingsmöjlighet för medarbetaren, men resultatet av studien visar att det inte är 

viktigt för att vilja stanna kvar. Anledningen till detta kan bero på att medarbetarna trivs 

med att arbeta inom revision och således inte vill byta till någon av annan avdelning 

inom revisionsbyrån. Byråerna bör därför inte fokusera på möjligheten till att byta 

avdelning för att öka medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Men medarbetare i 

Stockholmsregionen värderar denna möjlighet högre än medarbetare i andra regioner. 

Det ger en fingervisning om att medarbetarnas värderingar kan skilja sig beroende på 

arbetsort och det är därmed viktigt att utarbeta olika system för olika regioner.  

Utifrån problembakgrunden beskriver vi hur medarbetarnas kunskap är en av de 

viktigaste tillgångarna eftersom byråerna som lyckas behålla sina medarbetare blir de 

mest framgångsrika. Kunskapen kan då anses utgöra nyckeln till framgång och en viktig 

fråga blir således hur byråerna ska kunna behålla kunskapen.  Studiens teoretiska bidrag 

ger en ökad kunskap om denna fråga. Studien visar att om företagsledningen kan 

tillgodose medarbetarnas behov av utvecklande arbetsuppgifter, möjligheten att uppnå 

sina ambitioner samt lika värderingar kan de förstärka medarbetarens 

arbetstillfredsställelse. När medarbetarna upplever arbetstillfredsställelse blir de mindre 

benägna att lämna revisionsbyrån vilket medför att byrån i större utsträckning kan 

behålla kunskapen inom organisationen. 

6.1 Rekommendationer till revisionsbyråer 

Studien visar att medarbetarna i stor utsträckning är tillfredsställda med sitt arbete, men 

att det finns en viss risk att en fjärdedel av medarbetarna lämnar byrån inom tre år. 

Detta kan ses som att det finns en rörlighet inom branschen och det därmed är viktigt att 

revisionsbyråerna utarbetar strategier för att behålla medarbetarna. Men byråerna bör ta 

hänsyn till att rörligheten och vilka faktorer medarbetare värderar som viktiga skiljer sig 

mellan olika regioner och hur länge medarbetarna har arbetat i byrån. Det kan därför 

vara av intresse att utforma strategier efter anställningstid och arbetsort.   

Studiens praktiska bidrag tillför kunskap om vilka faktorer revisionsbyråerna bör 

fokusera på för att kunna behålla sina medarbetare. Denna studie är användbar både för 

de revisionsbyråer som redan har utarbetade strategier och för de som inte har det. De 

faktorer som medarbetarna har värderat som viktiga respektive minst viktiga kan hjälpa 

revisionsbyråerna att revidera sina redan utarbetade strategier och utforma nya.   
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Vid utformandet av strategier för att behålla medarbetare bör revisionsbyrån fokusera på 

det faktum att medarbetarna värdesätter utvecklande arbetsuppgifter. De kan lätt bli 

omotiverade om arbetsuppgifterna är monotona och inte ger medarbetarna variation och 

utmaningar. Vidare är det viktigt att individerna har möjlighet att uppnå sina 

ambitioner. Ambitionerna är främst karriärmässiga, med andra ord att medarbetarna får 

utveckla sina karriärer och har möjlighet till att få en bättre befattning. Detta kan 

tillgodoses genom att medarbetarna erbjuds olika utvecklingsmöjligheter, exempelvis 

vidareutbildning. I studien framkom det att medarbetarna anser att det är viktigt att 

deras värderingar överensstämmer med revisionsbyråns. Detta är en process som startar 

redan vid rekrytering, vilket innebär att det är viktigt för revisionsbyrån att tydligt 

kommunicera vilka normer och värderingar som tillämpas. Om medarbetarna redan 

innan de börjar arbeta vet vilka värderingar byrån har ökar möjligheten att de delar dem. 

Studien visar även att mentorskapet har en viss påverkan på medarbetarens 

arbetstillfredsställelse. Erbjuds medarbetarna en mentor på sin arbetsplats kommer 

individerna enklare att dela byråns värderingar och känna större glädje i arbetet. Vi 

anser därför att revisionsbyråerna bör erbjuda en mentor, både för medarbetarnas trivsel 

och för att erbjuda dem hjälp med karriären.   

Slutligen bör revisionsbyråerna erbjuda en marknadsmässig lön. Blir medarbetarna 

erbjudna ett arbete med högre lön än sin nuvarande finns det en viss risk att individerna 

vill byta arbetsgivare. 

De strategier byrån har utarbetat kan ha lägre inverkan om medarbetarna blir erbjuda en 

bättre lön av ett annat företag. Även om medarbetarna har utvecklande arbetsuppgifter, 

en mentor och delar byråns värderingar finns det en risk att de byter arbetsgivare. 

Studien visade att monetära belöningssystem var mindre viktiga för att medarbetarna 

skulle stanna kvar. Men byrån bör trots detta inte ta bort de monetära belöningarna utan 

kombinera dem med utvecklande arbetsuppgifter, karriärmöjligheter och andra 

strategier.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Att behålla medarbetare är ett stort område och det finns ett flertal intressanta 

kunskapsluckor att fylla. Vår förhoppning är att vi har lyckats fylla luckan angående 

vilka faktorer som medarbetare i revisionsbyråer anser viktiga vid valet att stanna kvar. 

Men det finns fortfarande intressant forskning inom detta. Det kan det vara av intresse 

att utföra en kvalitativ studie angående varför faktorerna är viktiga respektive mindre 

viktiga. Genom en kvalitativ studie kan forskaren få en mer djupgående redogörelse om 

vad som påverkar medarbetaren i valet att stanna kvar.   

Det rekommenderas även att utföra mer utförligare studier kring de bakgrundsvariabler 

som använts i studien. Eftersom studien inte var avsedd att jämföra skillnader mellan 

bakgrundsvariablerna har vi inte fokuserat på detta område. Vi undersökte bara tre 

regioner, genom att inkludera fler regioner kan troligtvis ännu fler skillnader identifieras 

och regionerna kan förslagsvis jämföras med varandra. Finns det stora skillnader mellan 

regioner i Norrland och i södra Sverige? Hur ser rörligheten i branschen ut? Är 

problemen med att medarbetare slutar större i vissa regioner än andra? Det kan även 

vara av intresse att utföra en djupare studie över varför faktorerna skiljer sig mellan 

olika bakgrundsvariabler, vilken påverkan har till exempel befattning och 

anställningstid.  
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Det är även intressant att utföra en studie angående hur ledningen ser på problemet. Hur 

utarbetar de strategier för att behålla medarbetare, vilka faktorer anser de är viktigast? 

Det kan vara av intresse att jämföra vår studie med ledningens synpunkter. Finns det ett 

gap mellan medarbetarnas åsikter och ledningens åsikter?  Påverkar gapet 

medarbetarens intentioner att stanna i byrån?  
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7 Sanningskriterier 

 

i har valt att utvärdera studien utifrån de sanningskriterier som finns för 

kvantitativ forskning. Kriterierna vi kommer diskutera är reliabilitet och validitet. 

Avsikten med detta kapitel är att underlätta för läsaren att granska studiens 

trovärdighet och de metoder som använts.  

 

 

Den kritiska granskningen av studien baseras på sanningskriterierna, reliabilitet och 

validitet. Enligt Patel och Davidson (2003, s.98) är kvalitén på en kvantitativt baserad 

studie beroende av om läsaren kan lita på den insamlade informationen. I den 

kvantitativa metoden används olika slags mätningar för att visa det sanna värdet och om 

mätningarna är felaktiga blir resultatet missvisande. Författarna menar att om ett av 

sanningskriterierna är uppfyllda, innebär det inte automatiskt att det andra är uppfyllt. 

Det föreligger dock ett samband mellan dem eftersom god reliabilitet är en 

grundförutsättning för att kunna uppnå god validitet.   

7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet anger tillförlitligheten och användbarheten av ett mätinstrument, det vill 

säga det instrument som används för att samla in primärdata. Ett mätinstrument 

uppfyller god reliabilitet om det genererar samma resultat vid en upprepning av 

undersökningen under liknande omständigheter (Eliasson, 2006, s.15; Ejvegård, 2003, s. 

70).  

Enligt Eliasson (2006, s.15) bestäms reliabiliteten av hur mätningarna utförs och hur 

noggrant de bearbetas. I studien utfördes mätningarna genom en webbenkät där 

materialet samlades in elektroniskt. Informationsinsamlingen utan inblandning av oss. 

Utifrån detta har vi undvikit eventuella reliabilitetsproblem som kunde ha uppstått om 

vi utfört en telefonintervju eller varit personligt närvarande vid ifyllandet av enkäterna. 

Det är även viktigt att studien är replikerbar, att den ger samma resultat oberoende av 

vem som utför studien och när den utförs (Shiu et al., 2009, s.284). I den databaserade 

insamling hade vi inte någon personlig påverkan på respondenternas svar, vilket innebär 

att de troligtvis skulle svara på samma sätt om någon annan utförde studien. Eftersom 

datainsamlingen var webbaserad undveks även den manuella datainmatningen. Vid en 

manuell datainmatning kan det lätt uppstå inmatning och kodningsfel som kan påverka 

studiens reliabilitet. Eftersom vi har haft minimal inblandning i insamlingen och 

inmatningen av primärdata anser vi av den anledningen att studien är replikerbar och att 

vi har uppnått god reliabilitet. Vi har även ökat reliabiliteten genom att utförligt förklara 

studiens praktiska tillvägagångssätt. Det ökar möjligheten att replikera studien vid ett 

annat tillfälle samt att det underlättar en kritisk granskning av tillvägagångssättet.   

Kontrollfrågor konstruerades för att undersöka om enkätverktyget uppnådde god 

reliabilitet. Det är frågor som efterfrågar samma sak och är svaren identiska tyder det på 

god reliabilitet (Ejvegård, 2003, s.72). I enkäten fanns två liknande frågor om den 

upplevda arbetstillfredsställelsen och en frekvenstabell över dem visar att 

svarsfördelningen är relativt identisk. Det indikerar att enkäten höll god reliabilitet. När 

svaren var identiska tyder det på att respondenten inte svarat slumpmässigt på frågorna 

och mätinstrumentet därmed fungerade som det var tänkt. (se tabell 8, appendix 5 för 

kontrollfrågornas svarsfördelning).  

 V 
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7.2 Validitet 

Validitet innebär att forskaren mäter det som den avser att mäta och att det finns ett 

samband mellan problemformuleringen och den empiriska studien (Ejvegård 2003, 

s.73). God reliabilitet en förutsättning för att kunna uppnå validitet i en studie, då vi 

redan har konstaterat att studien uppnått kraven för god reliabilitet anser vi att detta 

kriterium är uppfyllt. Validitet kan delas in i tre delar; begreppsvaliditet, intern validitet 

och extern validitet (Shiu et al. 2009, s.278).   

Enligt Shiu et al. (2009, s.282) innebär begreppsvaliditet hur väl ett mått eller en 

indikator speglar vad begreppet avser representera. I studien har vi använt tre 

undersökningsvariabler för att mäta vad som viktigt för att medarbetare ska stanna kvar 

i en revisionsbyrå. Det går att ifrågasätta om de tre begreppen är bra mått för att mäta 

detta, eftersom de har använts i ett flertal tidigare studier och konstruerats utifrån en 

väletablerad modell kan de anses som accepterade mått. En pilotstudie utfördes även för 

att testa om det fanns eventuella felaktigheter och om respondenterna förstod våra 

frågor. Det har förhoppningsvis förstärkt begreppsvaliditeten men det finns alltid en risk 

att undersökningsvariablerna samt enkäten inte speglar vad det var tänkt att 

representera.  

 
Vi har även konsulterat vår handledare och statistiker för att diskutera frågorna. Slutligen 

fick ett fåtal slumpmässigt utvalda individer fylla i enkäten för att få synpunkter på enkäten 

för innan vi började vår undersökning. Detta gjordes för att upptäcka eventuella 

felaktigheter i konstruktionen och koppling till den teoretiska referensramen. 
 
Intern validitet avser hur väl ett påstått kausalt samband verkligen håller (Shiu et al., 

2009, s.279). I studien undersöker vi sambanden mellan undersökningsvariablerna och 

hur viktiga medarbetare anser att de är. Undersökningsvariablerna överlag visade ett 

samband med problemformuleringen vilket visar på att vi har uppnått god intern 

validitet.  

 

Den sista delen är extern validitet, vilket innebär hur väl studiens resultat kan 

generaliseras (Shiu et al, 2009, s.281).  Graden av generaliserbarhet innebär i vilken 

utsträckning urvalet är representativt för totalpopulationen. Vi har försökt öka 

generaliserbarheten genom att avgränsa oss till de byråer som deltog i studien men 

eftersom studien baserats på ett icke sannolikhetsurval kan det finnas en viss risk av 

studien inte är baserad på ett representativt urval. Det finns således en risk att de 

respondenter som inte deltog i studien värderar andra faktorer än de respondenter som 

deltog (Dahmström, 2011, s.323). Extern validitet innebär även om resultatet kan 

användas i andra sammanhang än det som undersökts i studien. Eftersom 

revisionsbyråer kan ses som ett professionellt tjänsteföretag kan resultatet i viss del 

appliceras på medarbetare i andra tjänsteföretag men det bör tas i beaktande att vissa av 

resultaten är specifika för revisionsbyråer.   
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 Appendix 1. Tabell över enkätpåståenden 

 Tabell 6. Tabell över enkätpåståenden. 

Vetenskaplig enkätstudie Påstående i enkäten Nr 

Dibbles faktorer Mina arbetsuppgifter är varierande 9a 

 Mina arbetsuppgifter känns utmanade 9b 

 Min arbetsgivare erbjuder mig 
utvecklingsmöjligheter 

9d 

 Min arbetsgivare satsar på ny teknik och nya 
metoder 

9e 

 Jag har möjlighet att göra karriär inom mitt företag 9h 

 Jag är nöjd med företagets förmåner 9i 

 Jag tillåts göra fel i mitt arbete 9j 

 Jag känner mig uppskattad på min arbetsplats 10g 

 Min lön motsvarar de prestationer jag utför 10e 

 Jag erbjuds bra förmåner utöver min lön  10f 

 Samarbetet med min chef/arbetsledare fungerar 
tillfredsställande 

10i 

Sims, Szilagyi, & Kellers 
(1976) 

Mitt arbete är utvecklande för mig 9c 

 Jag har arbetskamrater som jag trivs med 10c 

 Jag kan självständigt och fritt planera arbetets 
utförande 

10h 

 Jag är nöjd med min överordnades uppföljning av 
det jag utför 

10j 

 Jag blir rättvist bedömd i mitt arbete 10k 

 Jag känner en hög grad av delaktighet i arbetets 
slutgiltiga resultat 

10l 

Porter, Steers & Mowday 
(1974) 

Mina och företagets värderingar överensstämmer 10a 

 Jag känner lojalitet med mitt företag 10b 

 Även om jag fick chansen att arbeta i en annan 
organisation för bättre lön  

14c 

Scandura & Viatos(1994) 
 

Min mentor hjälper mig i min karriär 8a 

 Min mentor hjälper mig att koordinera mina 
professionella mål 

8b 

 Min mentor bidrar till min arbetstillfredsställelse 8c 

 Jag har förtroende för min mentor 8d 
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Appendix 3.  Följebrev 

Varför fortsätter du hos din arbetsgivare? 

Du har blivit utvald att delta i vår enkätstudie där ändamålet är att kartlägga de 
faktorer som du tycker är viktiga  

för att vilja stanna kvar på din nuvarande arbetsplats. Kunskaperna är idag 
bristfälliga om vad som bidrar till att  
medarbetare i revisionsbranschen stannar kvar på sin arbetsplats. Vi gör därför 
en studie om detta som en del av vårt examensarbete vid Handelshögskolan 
Umeå Universitet. 
  
Det är frivilligt att delta i enkätstudien men vi är mycket tacksamma för alla 
svar.  
Det är av stor vikt för denna undersökning att så många som möjligt deltar. 
  
Studien består av en enkät i fyra delar som tar ungefär 10 minuter att fylla i.  
Dina svar behandlas anonymt och kommer inte att kunna kopplas till dig på 
något sätt. 
  
Vi hoppas att du vill hjälpa oss att öka kunskaperna inom detta viktiga område. 
 

 

Här hittar du frågeformuläret 

  
Vi behöver dina svar senast 2011-04-28. Om du har några problem med att 
besvara frågorna eller vill  
ta del av undersökningens resultat, kontakta oss gärna på 0738-109879 
eller carolinajonsson87@gmail.com 

  
  
Tack på förhand för din medverkan! 
  
Umeå, april, 2011-04-26 

  
Carolina Jonsson                   Pernilla Forsberg 

 

  

http://goog_2010378546/
http://goog_2010378546/
https://www.surveymonkey.com/s/enkatrev
mailto:carolinajonsson87@gmail.com
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Appendix  4.   Statistiska begrepp 

Medelvärde 

I empirin använder vi det aritmetiska medelvärdet, vilket är summan av de observerade 

värdena delat med antal observationer. Medelvärdet kan användas när urvalsgruppen är 

relativt stor (Körner & Wahlgren, 1998, s.44). För att beräkna medelvärdet behöver 

forskaren en intervallskala. Enligt (Shiu, Hair, Bush & Ortinau, 2009, s.394,422) kan 

likertskalan användas som en intervallskala eftersom svarsalternativen är numrerade och 

således uppfyller kraven för en intervallskala.  Skalan i studien har värdet från 1 till 5. 

Från dessa värden beräknar vi medelvärdet för varje påstående som vi sedan jämför 

mellan påståendena. Medelvärdet behöver kompletteras med ett spridningsmått, 

exempelvis standardavvikelse. Om det är en låg standardavvikelse visar det på att 

spridningen mellan respondenterna är liten, vilket stärker medelvärdet.   

Binär logistisk regressionsanalys 

Binär logistisk regressionsanalys är en typ av regressionsanalys som används när den 

beroende variabeln är nominal, det vill säga endast kan anta två värden, 1 eller 0. I vårt 

fall hade vi enkätfråga konstruerad för att undersöka om medarbetarna var 

tillfredsställda på sin arbetsplats. Svarsalternativen var nej och ja och kunde därmed 

anta värdena, 0 Nej samt 1 Ja.  

 

I en binär logistisk analys kan forskaren utforska det relativa inflytandet flera oberoende 

variabler har på beroende variabeln och därmed bedöma samspelet mellan dem. För att 

kunna definiera ett samband när variabeln endast kan inta två värden, använder den 

binära regressionsanalysen sig av ett påstått samband mellan beroende och oberoende 

variabeln som påminner om en s-kurva (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998, s.277) 

. Se figur 18. Vid låga nivåer för den oberoende variabeln är sannolikheten att den 

beroende variabeln antar värdet 1 liten, när värdet på den oberoende variabeln ökar 

desto större sannolikhet att den beroende variabeln antar värdet 1. I vårt fall, en högre 

nivå på undersökningsvariablerna ökar sannolikheten att arbetstillfredsställelsen ska 

anta värdet 1, att medarbetaren är tillfredsställd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 18. Graf över det logistiska sambandet mellan en 

beroende och oberoende variabel Källa: Hair et al., 1998, 

s.277. 
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Spearman’ rho 

Spearman rho är en korrelationsmetod som används för att undersöka samband mellan 

två ordinala variabler eller mellan en ordinal- och en kontinuerlig variabel. Metoden 

beräknar en korrelationskoefficient utifrån en rankningsteknik där en så liten skillnad i 

rakning mellan variablerna är önskvärd, eftersom korrelationen ökar ju mindre 

rankningsskillnaden är. Resultatet av testet visar om det finns ett signifikant samband 

mellan de två undersökta variablerna eller inte (Muijs, 2004, s.151).  

 

Kruskal-Wallis test & Mann-Whitney U test 

Två statistiska metoder för att undersöka skillnader mellan olika grupper. Kruskal- 

Wallis används för att jämföra skillnader mellan fler än två grupper och Mann-Whitney 

U används för att jämföra skillnader mellan två grupper (Connolly, 2007, s.). I studien 

har testen använts för att undersöka om det finns skillnader mellan 

bakgrundsvariablerna och hur medarbetarna har besvarat enkäten.  

 

Signifikans 

Vi har testat om våra samband har ett signifikant samband. Det finns alltid en risk att 

stickprovet visar ett samband trots att det inte existerar. Vi har använt oss av 

signifikansnivåer på p<0,05 samt p<0,001, vilket innebär att i fem eller ett fall av 

hundra så existerar inget samband (Eliasson, 2006, s.114).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Forsberg & Jonsson  

12 

 

Appendix 5. Statistiska Tabeller 
Tabell 7. Svarsfördelning enkätpåståenden 

  Instämmer 
inte 

Instämmer 
delvis inte 

Varken 
eller 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

Mina arbetsuppgifter är varierande 0,80% 3,10% 5,50% 44,50% 46,10% 

Mina arbetsuppgifter känns 
utmanande 

0,80% 4,70% 3,90% 40,60% 50,00% 

Mitt arbete är utvecklande för mig 0,00% 3,10% 6,30% 39,80% 50,80% 

Jag kan självständigt och fritt planera 
arbetets utförande 

2,30% 2,30% 11,70% 57,00% 26,60% 

Jag är nöjd med min överordnandes 
uppföljning av det jag gör 

4,70% 11,70% 24,20% 42,20% 17,20% 

Jag blir rättvist bedömd i mitt arbete 2,30% 4,70% 17,20% 46,10% 29,70% 

Jag känner en hög grad av delaktighet i 
ett arbetes slutgiltiga resultat 

0,80% 9,40% 15,60% 32,80% 41,40% 

Jag har förtroende för min mentor 3,90% 6,60% 10,50% 34,20% 44,70% 

Min mentor bidrar till min trivsel 3,90% 7,90% 21,10% 39,50% 27,60% 

Min mentor hjälper mig att koordinera 
mina professionella mål 

5,30% 5,30% 6,60% 69,70% 13,20% 

Min mentor hjälper mig i min karriär 5,30% 5,30% 13,20% 63,20% 13,20% 

Jag erbjuds bra förmåner utöver min 
lön 

7,80% 14,80% 21,90% 33,60% 21,90% 

Min lön motsvarar de prestationer jag 
utför 

6,30% 17,20% 21,10% 26,60% 28,90% 

Jag är nöjd med företagets förmåner 4,70% 11,00% 31,50% 31,50% 21% 

Jag har arbetskamrater som jag trivs 
med 

0,80% 0,00% 2,40% 38,90% 57,90% 

Samarbetet med min chef/arbetsledare 
fungerar tillfredsställande 

2,30% 2,30% 8,60% 63,30% 23,40% 

Min och företagets värderingar 
överensstämmer 

3,10% 8,70% 20,50% 49,60% 18,10% 

Jag känner lojalitet med företaget 0,80% 5,50% 20,30% 46,90% 26,60% 

Min arbetsgivare erbjuder mig 
utvecklingsmöjligheter 

0,00% 1,60% 7,80% 39,10% 51,60% 

Jag har möjlighet att byta avdelning 
inom företaget 

8,60% 9,40% 25,00% 32,80% 24,20% 

Jag har möjlighet att uppnå mina 
ambitioner 

0,80% 5,50% 6,30% 44,10% 43,30% 

Jag har möjlighet att göra karriär inom 
mitt företag 

0,80% 4,70% 7,80% 44,50% 42,20% 
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Tabell 8.  Binär logistisk analys 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 65,648 9 ,000 

Block 65,648 9 ,000 

Model 65,648 9 ,000 

 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 33,761
a
 ,409 ,745 

a. Estimation terminated at iteration number 8 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 7,721 7 ,358 

 

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test 

  Arbtill = Nej Arbtill = Ja 

Total   Observed Expected Observed Expected 

Step 1 1 13 11,940 0 1,060 13 

2 2 3,318 11 9,682 13 

3 0 ,840 15 14,160 15 

4 0 ,270 11 10,730 11 

5 1 ,271 12 12,729 13 

6 0 ,094 7 6,906 7 

7 1 ,232 29 29,768 30 

8 0 ,030 13 12,970 13 

9 0 ,005 10 9,995 10 
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Classification Table
a
 

 

Observed 

Predicted 

 Arbtill 
Percentage 

Correct  Nej Ja 

Step 1 Arbtill Nej 13 4 76,5 

Ja 1 107 99,1 

Overall Percentage   96,0 

a. The cut value is ,500 

 

 

 

Variables in the Equation 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95% C.I.for EXP(B) 

  Lower Upper 

St

ep 

1
a
 

Variation(1) -3,191 2,676 1,422 1 ,233 ,041 ,000 7,798 

Utmaning(1) 4,266 3,123 1,867 1 ,172 71,248 ,157 32413,690 

Utvecklingt(1) 8,010 2,972 7,263 1 ,007 3011,673 8,888 1020506,892 

Lojalitet(1) -2,686 2,231 1,450 1 ,229 ,068 ,001 5,402 

Värderingar(1) 3,320 1,231 7,277 1 ,007 27,657 2,479 308,590 

Mentor(1) 1,018 1,087 ,877 1 ,349 2,766 ,329 23,271 

Rättvist(1) -2,251 1,568 2,061 1 ,151 ,105 ,005 2,275 

Ambitioner(1) 3,515 1,568 5,025 1 ,025 33,624 1,556 726,791 

Samarbete(1) -1,006 ,896 1,259 1 ,262 ,366 ,063 2,120 

Constant -4,129 1,890 4,773 1 ,029 ,016   

a. Variable(s) entered on step 1: Variation, Utmaning, Utvecklin, Lojalitet, Värderingar, Mentor, Rättvist, Ambitioner, Samarbete. 
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Tabell 9. Reliabilitetstest 

Min arbetssituation är tillfredsställande 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Instämmer inte 8 6,3 6,3 6,3 

Instämmer delvis inte 11 8,6 8,7 15,1 

Varken eller 20 15,6 15,9 31,0 

Instämmer delvis 74 57,8 58,7 89,7 

Instämmer helt 13 10,2 10,3 100,0 

Total 126 98,4 100,0  

Missing Ej svarat 2 1,6   

Total 128 100,0   

 

Jag känner tillfredsställelse efter utfört arbete 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Instämmer delvis inte 10 7,8 7,8 7,8 

Varken eller 19 14,8 14,8 22,7 

Instämmer delvis 62 48,4 48,4 71,1 

Instämmer helt 37 28,9 28,9 100,0 

Total 128 100,0 100,0  
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Appendix 6. Skillnader mellan bakgrundsvariabler 

Tabell 10. Skillnader mellan bakgrundsvariabler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunds-
variabel 

Påstående Skillnad 

Region Jag har möjlighet att byta avdelning inom 
företaget 

Stockholm värderar 
den högre (63,9%) 

 Jag har möjlighet att göra karriär inom mitt 
företag 

Stockholm värderar 
högre (49,5%) 

 Det är troligt att jag arbetar kvar om tre år Norrland värderar den 
högre 

Befattning Jag har möjlighet att göra karriär inom mitt 
företag 

Auktoriserade 
revisorer värderar den 
högre 

 Jag känner mig uppskattad på min arbetsplats Auktoriserad eller 
godkänd revisor 
värderar den högre 

 Utmanande arbete Assistent eller godkänd 
revisor värderar högre 

 Jag känner en hög grad av delaktighet i ett 
arbetes slutgiltiga resultat    

Godkänd eller 
auktoriserad revisor 
värderar högre 

Anställningstid Det är troligt att jag arbetar kvar om tre år Ju längre 
anställningstid desto 
högre värdering 

 Min arbetsgivare erbjuder mig 
kompetensutveckling 

Ju kortare 
anställningstid desto 
lägre värdering 


