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1 Inledning 
 
 
Avsikten med detta inledande kapitel är att presentera bakgrunden till det problem som ligger 
till grund för denna uppsats. Vidare förs en diskussion kring det valda ämnet som mynnar ut i 
ett antal problemfrågor och ett syfte. Avslutningsvis redovisas gjorda avgränsningar och 
uppsatsens disposition.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Kunskapssamhällets framväxt under senare delen av 1900-talet kan ses som en 
fortsättning av den utveckling som initierades av den industriella revolutionen. I 
det pre-industrialiserade samhället och den tid som följde därefter utgjorde aldrig 
den enskilda människan, eller arbetaren, den viktigaste delen i organisationens 
strävan efter måluppfyllnad. Detta förändrades dock under 1900-talets senare 
hälft då den tekniska utvecklingen lade grunden till det kunskapssamhälle som vi 
idag lever i, där tillgången på kunskap i många fall ses som en avgörande 
framgångsfaktor. Fokus har således genom denna utveckling förskjutits från att 
under den industriella eran ligga på materiella tillgångar till att fokusera på 
immateriella tillgångar. 1  Den enskilda individens betydelse för företagen har 
därmed ökat och begreppet ”knowledge worker”, hädanefter kunskapsarbetare, 
har växt fram för att kategorisera de personer som besitter den för företaget 
viktiga kärnkompetensen. 
 
Vikten av dessa kunskapsarbetare blir särskilt tydlig i vad Alvesson benämner 
som kunskapsintensiva företag, det vill säga företag där större delen av arbetet är 
av intellektuell art och utförs av högutbildad personal. Typiska exempel på 
sådana företag är de som verkar inom konsult-, jurist-, IT- och 
revisionsverksamhet.2 Brannick påpekar att det i denna typ av företag är viktigt 
att sträva efter att behålla de individer som är mest betydelsefulla för 
organisationen i och med att det är de som skapar dess konkurrensfördelar3.  

 
                                          
1 Cameron, 2001 
2 Alvesson, 2000 
3 Brannick, 2001 
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”By retaining great employees, you also retain such intangibles as the capacity for 
innovation, the source of productivity improvements, and the basis for customer 
satisfaction.” 4 

 
Författaren menar därmed att styrningen av kunskapsarbetare blir en avgörande 
faktor för företagets framgång, i den meningen att de företag som bäst kan 
attrahera och behålla den mest kompetenta personalen kommer att ha en 
avgörande konkurrensfördel5. 
 
Med tanke på kunskapsarbetarnas ökade betydelse för företag så har styrningen 
av dessa fått en allt större betydelse, framförallt i kunskapsföretag. Styrning 
innebär enligt Merhant & Van der Stede att få individerna inom organisationen 
att arbeta mot organisationens mål och strategier6. 
 

”Management control, then, includes all the devices or systems managers use to 
ensure that the behaviors and decisions of their employees are consistent with the 
organizations’s objectives and strategies.” 7 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Att ha kunskap som främsta tillgång innebär enligt Drucker en viss problematik 
eftersom kunskapsarbetare, till skillnad från industriarbetare, inte är mer 
beroende av företaget än vad företaget är av dem. Kunskap är därför flyktigt och 
mer svårstyrt än exempelvis maskiner och andra materiella tillgångar.8 Maskiner 
är stationära och deras lojalitet och hängivenhet erhålls genom ett konstant 
tillflöde av energi. Trasiga delar kan bytas ut och 
tillfälliga ”motivationssvårigheter” kan ofta lösas genom applicering av olja i 
maskineriet. Att styra kunskap innebär däremot helt andra förutsättningar, 
eftersom den besitts av individer med fri vilja och egna intressen och mål, 
individer som har möjlighet att lämna företaget om dessa inte uppfylls på ett 

                                          
4 Brannick, 2001, s 31 
5 Brannick, 2001 
6 Merchant, Van der Stede, 2003 
7 Merchant, Van der Stede, 2003, s. 4 
8 Drucker, 2000 
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tillfredsställande sätt9. Organisationer måste därför också lära sig att underhålla 
och ”smörja” dessa individer för att förmå dem att stanna i produktionen. Detta 
innebär dock ofta ett dilemma för företag då kunskapsarbetare inte sällan kräver 
kompetensutveckling i form av exempelvis utbildning och utvecklande 
arbetsuppgifter för att stanna kvar, trivas och komma till sin fulla rätt10.  Dessa 
åtgärder leder dock inte endast till att individen utvecklas till fördel för företaget, 
det innebär även att denne blir mer attraktiv på arbetsmarknaden och därmed 
ytterligare förstärker sin förhandlingsposition gentemot sin arbetsgivare. 11 
Orsaken är att kunskap till skillnad från andra tillgångar inte har en avtagande 
avkastningskurva utan istället en tilltagande, vilket leder till att kunskapsarbetare 
blir mer och mer värdefulla över tiden12. 
 
Om en kunskapsarbetare väljer att lämna företaget medför det ofta stora 
kostnader 13 . Dessa kostnader uppkommer inte endast i form av förlorad 
kompetens, som företaget har bidragit till, utan även uteblivna intäkter. Risken 
finns nämligen att kunskapsarbetare tar med sig en del av företagets kunder 
och/eller andra anställda när de lämnar organisationen. Detta är enligt Jäghult 
speciellt vanligt inom konsultverksamhet där det ofta existerar starka band mellan 
konsulterna och dess kunder.14 Personalomsättning behöver dock inte alltid vara 
negativt utan det kan även ses som en möjlighet till framtida intäkter, då företaget 
får in nya och kunniga individer15. Det viktigaste är därför att fokus ligger på att 
behålla rätt personal, inte all personal. Att behålla rätt personal innebär, enligt 
Brannick, att arbeta för att den högpresterande delen av personalen ska välja att 
stanna och utvecklas inom företaget.16 Bevan et al. och Orkan betonar även att 
det är viktigt att skilja mellan den ofrivilliga och frivilliga personalomsättningen 
eftersom den frivilliga ofta är mest problematisk, men det är även den som är 
lättare att åtgärda17. Genom att ta reda på vad det är som gör att vissa, för 
företaget värdefulla individer, bestämmer sig för att lämna organisationen, blir 
det möjligt för företagsledare att vidta åtgärder för att få dem eller framtida 
personal att välja att stanna.  

                                          
9 Drucker, 2000 
10 Sutherland et al., 2002 
11 ibid 
12 Cameron, 2001 
13 Jäghult, 1989 
14 ibid 
15 Liukkonen, 1996 
16 Brannick, 2001 
17 Bevan et al., 1998, Orkan, 1974 
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Med anledning av de speciella förutsättningar som gäller vid styrning av 
kunskapsarbetare har det växt fram en styrfilosofi, knowledge management, som 
behandlar problemet med att styra kunskapsbaserade företag och dess personal. 
Detta med anledningen av att de inte antas kunna styras med hjälp av de 
traditionella metoderna som skapats inom ramen för tillverkningsföretag18. Har 
då begreppet kunskapsarbetare och knowledge management löst de styrproblem 
som existerar? I litteratur som behandlar styrning av kunskapsarbetare sägs det 
exempelvis att de i högre utsträckning värdesätter autonomi, flexibilitet och 
utrymme för personlig utveckling framför exempelvis monetära belöningar.19 
 

”While knowledge workers, like most people, wish to be fairly compensated for the 
work they do, money is not always the key motivator. Essentially, knowledge 
workers want to have a space to develop within their jobs on a continuous, 
autonomous basis.” 20 

 
Även Cappelli betonar att monetära belöningar inte är ett effektivt sätt att behålla 
kunskapsarbetare, då det är relativt enkelt för konkurrenter att imitera monetära 
incitament.  Han menar att det exempelvis är bättre att skapa sociala band mellan 
individerna inom företag eller att anpassa arbetet till varje individs behov så att 
denne får utrymme att använda sin kompetens och tillgodose sina egna 
intressen.21  Även Sutherland et al. och Alvesson påpekar vikten av att skapa 
samhörighet via skapandet av bland annat gemensamma värderingar och sociala 
band individer emellan för att behålla kompetent personal 22 . Då dessa 
resonemang ofta behandlar kunskapsarbetare som en homogen grupp vore det 
intressant att studera en specifik grupp av kunskapsarbetare för att se om deras 
resonemang när det gäller trivsel, engagemang och motivation stämmer överens 
med de befintliga teorierna. Vad är det som gör att de väljer att stanna och 
utvecklas inom ett företag istället för att lämna organisationen? Hur viktig är 
egentligen lönen och andra monetära faktorer i förhållande till exempelvis 
arbetets innehåll och den sociala gemenskapen? Är de ansvariga inom företaget 
medvetna om dessa tankegångar och värderingar och tar de hänsyn och använder 
dem i styrningssyfte för att få önskvärd personal att stanna? Med bakgrund i 
denna problematik ställs följande problemfrågor: 

                                          
18 Drucker, 2003 
19 Papmehl, 2002, Cappelli, 2000, Bevan et al., 1998, Zidle, 1998 
20 Papmehl och Oakville i Papmehl , 2002, s. 14 
21 Cappelli, 2000 
22 Alvesson, 2000, Sutherland et al., 2002 



Inledning  

 5

 
•  Vad är det som påverkar kunskapsarbetare i valet att stanna kvar och 

utvecklas inom ett företag?  
•  Tar ledare inom kunskapsföretag hänsyn till kunskapsarbetarnas behov i 

syfte att, med hjälp av styrning, få dem att stanna? 
 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera och förstå vad det är som gör att 
kunskapsarbetare väljer att stanna, utvecklas och delta i ett företags utveckling 
och hur ledare i företag arbetar med och resonerar kring dessa frågor. 
 
 

1.4 Avgränsningar 
 
För att kunna besvara våra problemfrågor gällande kunskapsarbetare och 
kunskapsföretag har vi avgränsat oss till att undersöka revisionsföretag. 
Anledningen är att vi, och andra författare, menar att revisorer är 
kunskapsarbetare, vilket även kommer att framgå av vår definitionsdiskussion  
under 4.1 Kunskapsarbetare. 
 
 

1.5 Disposition 
 
Genom att här kort förklara uppsatsens disposition vill vi ge läsaren en 
övergripande bild av vad som komma skall. I det första kapitlet presenteras 
bakgrunden och problematiken med det område som studeras i uppsatsen, men 
även dess syfte och gjorda avgränsningar. Därefter följer ett kapitel med vår 
vetenskapliga utgångspunkt för att ge läsaren en bild av vår syn på 
vetenskaplighet och vetenskapliga studier. Med detta som utgångspunkt redovisar 
vi i kapitel tre det praktiska tillvägagångssätt som använts vid skapandet av denna 
uppsats. Här beskiver vi exempelvis hur teorier valdes ut och hur empiri 
samlades in. I det följande kapitlet, Teoretiskt utgångspunkt, för vi en diskussion 
runt begreppen kunskapsarbetare och personalomsättning vilket syftar till att ge 
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en tydligare bild av dessa och visa vår utgångspunkt och fortsatta användning av 
dem. Därefter följer ett kapitel där teorier personalomsättningens orsaker 
behandlas. I kapitel sex och sju presenteras en sammanställning av den empiri 
som erhölls genom intervjuer på två olika revisionsföretag, som benämns Företag 
A och B. I det förstkommande kapitlet redovisas informationen från Företag A 
och i det följande informationen från Företag B. I nästkommande kapitel 
bearbetas och analyseras det empiriska materialet, med hjälp av teorierna som 
återfinns i de båda teoretiska kapitlen, för att kunna besvara de problemfrågor 
som presenterats i 1 Inledningen. Uppsatsen avslutas med de slutsatser som 
analysen leder fram till. 
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2 Vetenskaplig utgångspunkt 
 
 
Att besvara vad sanning betyder för oss människor innebär enligt Habermas att reflektera, 
eftersom det inte finns något empiriskt svar till detta. Vi måste var och en själva komma fram 
till det ramverk, inom vilket vi anser att sanningar existerar och skapar mening för oss.23 Det 
är detta ramverk som vi i detta kapitel försöker att klargöra, för att ge läsaren förståelse för 
hur vi ser på vetenskaplighet, kunskap och sanning, eftersom det påverkar studiens 
genomförande. Med denna förståelse är det sedan möjligt för läsaren att utifrån sina egna 
föreställningar om världen och dess beskaffenhet ta ställning till vår framställning och dess 
betydelse.  
 
 

2.1 Positivism och Hermeneutik 
 
Inom vetenskapsfilosofin existerar ett flertal skolor där positivism, som 
härstammar från en naturvetenskaplig tradition, och hermeneutik, som främst 
kommit att tillämpas inom human- och samhällsvetenskapen, endast är två24. Det 
känns dock relevant att med hjälp av dessa hålla en diskussion om vetenskap, 
kunskap och sanning, eftersom de i sina mest renodlade former enligt Patel & 
Davidson kan sägas representera två ytterligheter25. 
 
Inom den positivistiska skolbildningen existerar en tämligen strikt och snäv syn 
på vetenskapen i den meningen att positivisterna hävdar att vi endast kan och bör 
uttala oss om de företeelser som vi har objektiva fakta om. Orsaken till varför en 
forskare ej bör uttala sig om företeelser som ej är vetenskapligt belagda på ett 
objektivt sätt, är att de inte är av intresse för vetenskapen.26  För att forskaren 
skall anses vara objektiv krävs att forskarens relation till forskningsobjektet är 
sådan att denne som person med sina tankar, känslor och åsikter ej påverkar 
forskningsresultatet. Forskaren skall således hela tiden ha ett objektivt 

                                          
23Tolkning av Habermas, 1972, i Molander, 1998 
24 Eriksson,  Wiedersheim-Paul, 1999 
25 Patel, Davidson,  1994, 
26 Egidius, 1986 
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förhållningssätt till forskningsobjektet, vilket bör resultera i att om en forskare 
ersätts av en annan så kommer detta ej att påverka de uppnådda resultaten.27  
 
Hermeneutiken, som genom tolkning av språk och handlingar syftar till att förstå 
människor, deras handlingar och livsmönster, kan enligt Patel & Davidson sägas 
vara positivismens motsats28 . Lundahl & Skärvad och Hartman för liknande 
resonemang och menar att en hermeneutiker anser att det endast är genom 
tolkning som det går att uppnå förståelse för sociala företeelser och mänsklig 
handling. Forskaren måste dock även ta hänsyn till det sammanhang i vilket 
företeelsen existerar eftersom det är i ljuset av företeelsens, delens, förhållande till 
helheten, och tvärtom, som förståelse kan uppnås29.  
 
Hartman anser vidare att en hermeneutiker menar att varje individ uppfattar, inte 
bara sig själv, utan även sin omgivning på ett, för dem, unikt sätt.  Det enda sättet 
att få kunskap om en individs livsvärld är därför att tolka och leva sig in i dennes 
situation utifrån sin egen subjektiva referensram, det vill säga förförståelse.30 Med 
förförståelse avses de tankar, erfarenheter och kunskaper som forskaren redan 
innehar och som denne oundvikligen och ibland omedvetet kommer att relatera 
till under studiens genomförande31. Finns det då en mening med en hermeneutisk 
studie? Den renlärige positivisten skulle svara nej på denna fråga eftersom 
objektivitetskravet brister, medan hermeneutikern, enligt Patel & Davidson samt 
Hartman, skulle hävda att det finns en mening med att tolka och förstå ett 
forskningsobjekt utifrån den egna förförståelsen, och därmed ej förhålla sig 
objektiv32. Anledningen till detta är att det är kunskap om hur individen uppfattar 
sin livsvärld som forskaren vill komma åt; inte hur världen egentligen är, utan hur 
den uppfattas33. Egidius menar att forskarens förförståelse ofta är denne till hjälp 
för att uppnå kunskap, då det rent psykiskt är mycket mer påfrestande att sätta 
sig in i en helt ny och okänd situation än vad det är om forskaren redan har 
någon form av erfarenhet att relatera situationen till34. Forskningsprocessen inom 
den hermeneutiska skolan bedrivs sedan utifrån forskarens förförståelse och ett 
växelspel mellan helhet och del, subjekt och objekt. Förståelsen och tolkningen 

                                          
27 Patel, Davidson, 1994 
28 Patel, Davidson, 1994, Hartman, 1998 
29 Lundahl, Skärvad, 1999, Hartman, 1986  
30 Hartman, 1998 
31 Patel, Davidson, 1994, Egidius, 1986 
32 Patel, Davidson, 1994, Hartman, 1998 
33 Hartman, 1998 
34 Egidius, 1986 
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utvecklas på detta sätt allt eftersom arbetet fortskrider, och denna process har 
kommit att kallas den hermeneutiska spiralen.35 

Figur 2.1: Hermeneutisk spiral  
Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999, s. 220, egen bearbetning 

 
Det som forskaren enligt Hartman kommer fram till genom denna process kan 
benämnas som relativa sanningar. Med relativ avser författaren att sanningen är 
relativ den historiska och sociala verklighet som präglade dess skapande.36 Vi 
tolkar detta som att den sanning som forskaren efter genomförd studie 
presenterar är påverkad av dennes sociala verklighet och det samhälle denne lever 
i. Detta innebär att de vetenskapliga teorier rörande sociala företeelser som 
forskare genererar i nutid är kontextberoende och relevanta för att förklara just 
dessa, då vi idag lever i en unik situation med avseende på den rådande kulturen 
och samhällsstrukturen. I takt med att dessa förutsättningar förändras, kommer 
även teoriernas relevans för att förklara den nya tidens sociala företeelser att 
minska och behovet av nya och utvecklade teorier öka. 
 
Hur förhåller då vi oss till dessa vetenskapsideal? Våra diskussioner kring 
vetenskap har mynnat ut i åsikten att både den positivistiska och hermeneutiska 
vetenskapssynen har sin plats inom vetenskapen, men att det som forskare är 
svårt att vara renodlad åt något håll. Likt Patel & Davidson ser vi att 
hermeneutiken och positivismen på vissa punkter representerar två motsatta 
synsätt, där vi ligger närmare den hermeneutiska skolan. Detta gäller bland annat 
med avseende på objektivitet. Att i en forskningssituation inte påverkas av sina 
                                          
35 Egidius, 1986 
36 Hartman, 1998 
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egna värderingar och tidigare erfarenheter eller ibland till och med förhoppningar 
och/eller gissningar om vilka utfall som är troligast ser vi som väldigt svårt, 
oavsett vilken typ av forskning som bedrivs. Denna subjektivitet är naturligtvis 
negativ om forskaren i sin roll bortrationaliserar alla förklaringar som inte 
överensstämmer med dennes eventuella förväntningar, eller okritiskt godtar de 
resultat som verifieras. Vi anser dock likt Egidius att förförståelse i stor 
utsträckning kan vara vetenskapen till hjälp om den används på rätt sätt, 
framförallt inom det samhällsvetenskapliga området där vår studie befinner sig. 
Då människor och deras sociala verklighet utgör ett komplext system är det 
troligtvis endast med hjälp av tidigare erfarenheter möjligt att tolka och skapa en 
förståelse för andras tankar, känslor och upplevelser. Detta ligger enligt oss nära 
begreppet empati, som i Nationalencyklopedin definieras som: 
 

”…att kunna leva sig in i en annan människas känsloläge och behov.”37 
 
Det bör dock påpekas att det är viktigt att kunna skilja mellan de egna känslorna 
och studieobjektets känslor eftersom de egna känslorna och erfarenheterna skall 
vara studien till hjälp och inte objekt för studien. I förlängningen leder troligtvis 
forskarens förförståelse och empatiska förmåga även till en ökad förståelse för 
mänskliga ageranden, vilket denna studie syftar till. 
 
Den diskussion och analys som en hermeneutisk studie mynnar ut i anser vi 
kunna klassificeras under det som Hartman benämner som relativa sanningar. 
Orsaken till detta är att analyser som utgår från befintliga teorier och empiriska 
studier, baserade på människors uppfattning om sin livssituation, är skapad under 
subjektiva förhållanden i den då existerande sociala och kulturella kontexten. 
Detta innebär också enligt vår mening att resultaten är meningsfulla relativt dessa 
förhållanden, eftersom vi inte var ute efter objektiva sanningar utan en 
förklarande skildring av hur de undersökta individerna uppfattade och agerade  i 
sin specifika livssituation. 
 
 
 
 

                                          
37 www.ne.se 
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2.2 Induktion och deduktion 
 
Att som forskare studera och diskutera en företeelse innebär ofta att på något 
sätt relatera det egna insamlade materialet till tidigare producerat material inom 
ämnet. Hur denna relatering skall genomföras är ett centralt problem inom alla 
typer av vetenskapligt arbete. Två vanliga begrepp i denna diskussion är 
induktion, upptäckandets väg, och deduktion, bevisandets väg. Det som skiljer 
dessa arbetssätt åt är tillvägagångssättet när det gäller kopplingen till befintliga 
teorier. Den deduktiva ansatsen innebär att författaren tar avstamp i de befintliga 
teorierna inom området och utifrån dessa görs jämförelser med det insamlade 
empiriska materialet. Vid den induktiva ansatsen är arbetssättet det motsatta och 
meningen är att forskaren skall inhämta empiriskt material utan teoretisk 
förankring och själv formulera teorier utifrån det insamlade materialet.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som tidigare diskuterats är vår syn på vetenskap till största del präglad av det 
hermeneutiska synsättet, bland annat vad gäller objektivitet. Våra åsikter när det 
kommer till objektivitet är att det inte är särskilt vanligt att en studie genomförs 
med en helt deduktiv eller induktiv ansats. Orsaken är att den förförståelse som 
författarna med största sannolikhet innehar kontinuerligt kommer att påverka 
studien. Detta förstärks också av det faktum att vi på grund av tidigare studier av 
liknande karaktär, vet att framväxten av en uppsats ofta innebär ett växelspel 
mellan teori och empiri, vilket gör det svårt att förhålla sig opåverkad åt något 
håll och helt utgå från endera teoretiska resonemang eller empiriskt material. 

                                          
38 Patel, Davidsson, 1994 
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Däremot anser vi att det är möjligt att ha en mer eller mindre induktiv eller 
deduktiv ansats när det kommer till att utreda ett problemområde. Då denna 
uppsats problematisering och syfte uppkom ur en diskussion rörande de teorier 
som studerats inom en kurs i företagsstyrning, menar vi att detta arbete ligger 
närmare en deduktiv ansats. Vi arbetade även successivt fram en teoretisk 
referensram som vi utgick ifrån, vilket stämmer överens med den deduktiva 
ansatsen.  
 
Hur kan då resultaten från en deduktiv studie användas? Vi ser det inte som att 
de resultat som forskaren kommer fram till med hjälp av en deduktiv ansats 
nödvändigtvis syftar till att falsifiera de teorier som undersöks. Det är snarare så 
att resultaten i de fall de stämmer överens med befintliga teorier kan förstärka 
deras trovärdighet, med tanke på att det då existerar en ytterligare studie som 
pekar åt samma håll. Om resultaten däremot visar sig gå emot vad de befintliga 
teorierna hävdar kan dessa enligt oss ifrågasättas, men detta innebär inte 
nödvändigtvis att de kan falsifieras. Orsaken till att en falsifiering ej kan 
genomföras är att resultaten från en undersökning, även om de ej pekar åt samma 
håll som de studerade teorierna, inte är tillräckligt starka för att förkasta dessa. 
Skulle däremot ytterligare studier inom ämnet påvisa de rådande teoriernas brister 
skulle detta kunna komma att leda till vidare ifrågasättande och kanske till och 
med en falsifiering av dessa. Denna falsifiering behöver dock enligt oss inte 
innebära att teorierna alltid varit felaktiga. Det kan innebära att de, vid dess 
skapande, var och är ett bra verktyg för att förklara den tidens företeelser, men 
att det nu är nödvändigt att skapa nya verktyg, det vill säga teorier, för att förklara 
vår samtid, se diskussion om relativa sanningar under avsnitt 2.1. 
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3 Metod 
 
 
Med utgångspunkt i det föregående kapitlets diskussion om vårt vetenskapliga synsätt 
presenterar vi här våra metodval. Dessa består av val av undersökningsansats, samt studiens 
generaliserbarhet. Vi kommer även att presentera vilka insamlingsmetoder av data som har 
använts, och vilken kritik som kan riktas mot dessa.   
 
 

3.1 Undersökningsansats 
 
Innan en uppsats påbörjas är det vanligt att ta ställning till om studien skall vara 
av kvantitativ eller kvalitativ karaktär, eftersom det påverkar det sätt på vilket 
information inhämtas, presenteras och analyseras. En kvantitativ studie innebär 
enligt Trost att forskaren fokuserar på siffror, antal och frekvenser.39 Hartman 
för ett liknande resonemang och menar att forskaren med hjälp av numeriska 
variabler försöker finna kvantifierbara samband dem emellan40. Till skillnad från 
den kvantitativa studien presenteras inte informationen i en kvalitativ studie i 
form av siffror. Resultatet presenteras istället muntligt eller skriftligt på ett sådant 
sätt att en djupare förståelse för problemet skapas. 41  Forskaren vill enligt 
Hartman med hjälp av den kvalitativa studien utveckla en hermeneutisk teori, det 
vill säga nå förståelse för hur en individ eller grupp individer uppfattar sig själva 
och sin livssituation 42 . Genom att försöka förstå individers agerande är det 
möjligt att hitta handlingsmönster, värderingar och åsikter som gör det möjligt att 
besvara de uppställda problemfrågorna43. Utifrån ovanstående beskrivningar av 
kvantitativ och kvalitativa ansatser ser vi att det till stor del är syftet med studien 
som avgör vilken av dessa forskaren väljer att utgå ifrån.  
 
Förutom valet mellan kvantitativ och kvalitativ ansats tar författare även ställning 
till andra faktorer när det gäller sättet på vilket det utvalda problemområdet skall 
studeras. Ett sätt att angripa ett problemområde är att använda sig av en fallstudie. 

                                          
39 Trost, 1993 
40 Hartman, 1998 
41 Backman, 1998 
42 Hartman, 1998 
43 Trost, 1993 
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Att genomföra en fallstudie innebär att ett eller ett fåtal fall studeras mer 
ingående. Ett fall kan exempelvis utgöras av en individ, en grupp, en händelse 
eller ett förlopp. 44  Fallstudien kan dels vara en ögonblickstudie eller en 
förloppsstudie. En ögonblickstudie kan vara tillräcklig för vissa studier, men 
genom en förloppsstudie har forskaren möjligheten att få en djupare förståelse av 
fallet som studeras.45 Fördelen med en fallstudie är enligt Yin att en djupare 
förståelse kan skapas för socialt komplexa fenomen. Fallstudien ger dessutom 
forskaren en möjlighet att uppnå insikt inte bara i problemet i sin helhet utan 
också satt i sitt sammanhang, vilket även Casell & Symon menar. Vanliga 
metoder för att inhämta information vid en fallstudie är att utföra intervjuer 
och/eller observationer samt att studera olika dokument. Det finns dessutom 
enligt Yin flera olika typer av fallstudier såsom beskrivande, förklarande och 
undersökande. Det som avgör vilken typ av fallstudie som lämpar sig bäst beror 
bland annat på vilka problemfrågor som ställs i den aktuella studien. 46  Vi 
uppfattar att det som skiljer de tre fallstudieinriktningarna åt är att de har olika 
syften. Forskaren väljer således mellan dessa beroende på vad denne vill uppnå 
med resultatet av studien. 
 
Då syftet med vår studie var att analysera och försöka förstå varför 
kunskapsarbetare tänker och agerar som de gör menar vi att det i detta fall 
lämpade sig bättre att göra en kvalitativ studie. Anledningen är att vi liksom 
Hartman är av uppfattningen att denna typ av studie avser att skapa förståelse för 
ett problemområde, samt att den stämmer överens med det hermeneutiska 
synsättet. Den kvalitativa studien överensstämde dessutom med vårt syfte i den 
meningen att vi även ville studera huruvida det var möjligt att urskilja ett specifikt 
mönster för kunskapsarbetares sätt att tänka när det gäller faktorer som påverkar 
valet av att stanna eller lämna sin arbetsplats. Detsamma gällde de sätt på vilka 
företagsledningen försökte påverka och styra dessa individer till att fortsätta att 
arbeta inom företaget.  
 
När det kom till valet hur den kvalitativa undersökningen skulle genomföras 
valde vi en fallstudieliknande ansats, bland annat med anledning av de begränsade 
resurser, framförallt tid, som fanns att tillgå. Vår studie kan därmed liknas vid en 
ögonblicksstudie, som Lundahl & Skärvad tar upp, då vi endast intervjuade 

                                          
44 Lundahl, Skärvad, 1999 
45 ibid 
46 Yin, 1994, Casell, Symon, 1995 
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kunskapsarbetarna vid ett tillfälle. I och med detta fick vi en bild av deras 
värderingar och uppfattningar som de är idag men inte av hur de har förändrats 
över tid eller eventuellt kommer att förändras i framtiden. Vi anser dock att vi 
har fått en bra bild av hur respondenternas arbetssituation ser ut och hur de 
upplever den miljö de verkar i. Anledningen till detta är att de samtal som 
genomfördes inte bara behandlade saker som kontoret och kontorsmiljön, men 
även näringslivsstrukturen i Linköping och hur denna påminner om andra 
mindre och medelstora städers näringsliv, men starkt skiljer sig ifrån exempelvis 
Stockholms och Göteborgs.  
 
Det som vi anser vara vårt fall är de kunskapsarbetare i form av revisorer, som 
arbetar på de två företag som vi har valt att utgå från. Anledningen till att dessa 
två företag valdes kommer vi att diskutera mer ingående under 3.3.2 Primärdata. 
Vi ville dock inte endast studera hur kunskapsarbetarna såg på sin arbetssituation, 
vilka värderingar de hade, vad som påverkade dem i sitt val att stanna och 
utvecklas på företaget. Vi ville även undersöka ledningens syn på styrning av 
kunskapsarbetarna och hur de arbetar för att få dem att stanna, om detta alls 
gjordes. Detta innebar att vi kände att det lämpade sig att genomföra en 
undersökning från två perspektiv inom de två organisationerna. Konsekvensen 
blev dock att vi inte hade resurserna att genomföra undersökningen i ett flertal 
organisationer utan avgränsade oss till två. En annan orsak till valet av en 
fallstudieliknande ansats var att vi ville skapa en förståelse för vårt 
problemområde, och då vi liksom Yin menar att en fallstudie är ett lämpligt 
verktyg eftersom det är möjligt att gräva lite djupare och sätta problemet i sitt 
sammanhang. 
 
 

3.2 Generaliserbarhet 
 
När en fallstudie genomförs är det naturligtvis intressant att diskutera huruvida 
de uppnådda resultaten är generaliserbara eftersom endast en begränsad grupp 
studerats. Är det möjligt att vid en analys av en fallstudie komma till insikter som 
inte bara gäller för det studerade fallet? Kan det även vara relevant och möjligt att 
utifrån en sådan studie dra paralleller till liknande grupper och/eller 
organisationer? Enligt Casell & Symon är det konventionella svaret att de 
generaliseringar som görs med en fallstudie som grund i allmänhet är svaga, 
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jämfört med de som kan göras vid en kvantitativ studie47. De konstaterar å andra 
sidan även att problematiken inte är så enkel, eftersom generaliserbarhet har olika 
betydelser i kontexten kvantitativ och kvalitativ studie. I en kvantitativ studie är 
det möjligt att göra generaliseringar från urvalsgruppen till populationen, under 
förutsättning att urvalet är representativt för populationen. Detta är ej möjligt i 
samma utsträckning när det kommer till kvalitativa studier, som exempelvis 
fallstudier, men det är däremot möjligt att göra teoretiska generaliseringar. Med 
detta avser författarna att det är möjligt att säga någonting om under vilka 
omständigheter en företeelse kan tänkas uppkomma, med tanke på att forskaren 
är så pass insatt i processerna bakom det specifika beteendet samt kontexten i 
vilken den uppkommer. 48 Vi uppfattar detta resonemang som att det är möjligt 
att anta att ett liknande beteende kan tänkas uppkomma i en annan organisation. 
Detta under förutsättningen att organisationen är verksam i en miljö med snarlika 
villkor som de organisationer som ingår i studien. Yin för en likartad diskussion 
där han framhåller att forskaren vid genomförandet av en fallstudie syftar till att 
göra analytiska generaliseringar och ej statistiska generaliseringar. Med analytiska 
generaliseringar avser författaren att forskaren har möjlighet att utveckla eller 
bygga ut teorier ytterligare samt att generalisera dem.49 
 
Vi anser likt Yin, Casell & Symon att det inte är möjligt att utifrån en fallstudie 
dra generella slutsatser till en hel population. Det är mer troligt att kunna bidra 
med en diskussion för att underbygga teorier alternativt ifrågasätta om vissa 
teorier är möjliga att tillämpa i alla givna situationer. I vårt fall skulle detta kunna 
innebära att vi inte kan dra generella slutsatser som är applicerbara på alla 
kunskapsarbetare oavsett organisation. Däremot är det rimligt att anta att den 
diskussion som förs i vår analys kan komma att gälla för kunskapsarbetare i andra 
revisionsföretag som likt våra fallföretag är verksamma i mindre eller medelstora 
städer i Sverige, eftersom dessa verkar under liknande förhållanden.  Det kan 
även inkludera konsultföretag som agerar under liknande förutsättningar och har 
ett arbetssätt som är relativt likt revisionsföretagens. Med dessa likheter avser vi 
konsultföretag som är belägna i mindre och medelstora städer i Sverige, vars 
konsulter exempelvis arbetar med ett flertal olika kunder och som spenderar en 
stor del av sin arbetstid hos dessa. 
 

                                          
47 Casell, Symon, 1995 
48 ibid 
49 Yin, 1994  
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3.3 Datainsamling 
 
I arbetet med en uppsats används information från ett flertal olika källor och av 
varierande typ och kvalitet. Det är vanligt att skilja på informationskällor genom 
att dela in dem i primär- och sekundärkällor. Skillnaden mellan de två benämner 
Patel & Davidson som forskarens närhet till informationskällan. De menar att 
ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar är primärdata medan alla 
andra källor är sekundärdata. 50 
 
 

3.3.1 Sekundärdata 
 
Den sekundärdata vi främst har nyttjat är litteratur, artiklar och Internetbaserade 
källor och dessa har sedermera använts vid uppbyggandet av uppsatsens 
teoretiska kapitel. Sökvägarna för insamlandet av materialet har i första hand varit 
olika databaser vid Linköpings universitetsbibliotek. Vi fick även hjälp av olika 
personer inom den ekonomiska institutionen, samt att vi gick igenom 
källhänvisningarna till de artiklar, uppsatser och böcker vi studerade för att på så 
sätt hitta ytterligare relevant information. 
 
Oavsett vilken information som används är det naturligtvis viktigt att förhålla sig 
kritisk och försöka göra en bedömning av informationens trovärdighet. Detta är 
givetvis inte alltid enkelt, men i denna studie försökte vi i så stor utsträckning 
som möjligt att använda oss av erkända böcker, vilket innebär att de ofta 
refereras till av andra författare som vi nämnde ovan, och välkända tidskrifter 
med vetenskapliga artiklar. Vi granskade även källhänvisningar till det material 
som inhämtades för att se vilka författare och teorier som återkom, då vi var av 
åsikten att detta gav lite mer trovärdighet till både författarna och deras teorier. 
Mycket av det material som har skrivits inom detta ämnesområde är skrivet av 
författare aktiva vid universitet i USA, vilket är viktigt att ha i åtanke när 
uppsatsen läses. Orsaken är att den kultur och de värderingar som råder i USA i 
vissa fall skiljer sig åt från de europeiska. Vi har dock även en hel del europeiska 
och svenska artiklar och böcker inom ämnet eftersom de ofta omnämns i andra 
undersökningar och är framstående inom det aktuella ämnesområdet. 

                                          
50 Patel, Davidson, 1994 
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Sammantaget är vi därför av åsikten att de sekundärkällor som har använts i 
uppsatsen är en lämplig utgångspunkt för våra teorikapitel och analys. 
 
 

3.3.2 Primärdata 
 
Det finns flera olika metoder för att samla in den primärdata som behövs för att 
kunna besvara uppställda problemfrågor, såsom exempelvis observationer, 
enkäter och intervjuer. Vilken av dessa metoder som används beror på vilken typ 
av problemställning uppsatsen har och hur denna på bästa sätt skall kunna 
besvaras.51  
 
Intervjuer kan utformas på en rad olika sätt där kvantitativa respektive kvalitativa 
intervjuer och standardiserad respektive ostandardiserade intervjuer är vanliga 
distinktioner 52 . Vid kvantitativa intervjuer används standardiserade mått där 
svaren kan delas in i på förhand bestämda kategorier. Fördelen med denna typ av 
intervju blir därmed att det utifrån ett stort antal individers respons är lättare att 
dra generella slutsatser samt att det underlättar jämförelser. Syftet och fördelen 
med en kvalitativ intervju är å andra sidan att den ger forskaren en möjlighet att 
studera en situation ur den intervjuades perspektiv, då denne får utrymme för att 
uttrycka sig med egna ord. Därmed ger en kvalitativ intervju möjlighet till en 
djupare och mer detaljerad information. 53  Den kvalitativa intervjun är ofta 
ostandardiserad54, vilket innebär att frågornas innehåll, form och ordningsföljd 
inte är förutbestämda, utan anpassas efter intervjusituationen55. Det finns i den 
ostandardiserade intervjun därmed utrymme för att variera vilka frågor som ställs 
och hur de ställs beroende på vem som intervjuas56. Denna kan därmed mer 
liknas vid ett samtal eller konversation som styrs av den som intervjuar57.  
  
För att kunna besvara våra problemfrågor ansåg vi att kvalitativa intervjuer 
lämpade sig bäst, eftersom vi ville förstå vilka föreställningar som 
kunskapsarbetare har om sin situation och omvärld samt vilka värderingar och 
                                          
51 Patel,Davidson, 1994 
52 Svensson, Starrin, 1999 
53 Patton, 1990 
54 Svensson, Starrin, 1999 
55 Andersen et al., 1994 
56 Trost, 1993 
57 Svensson, Starrin, 1999 
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tankesätt de har när det kommer till valet att stanna kvar och utvecklas i ett 
företag. Då vi även intervjuade en rad individer med olika befattningar och 
ansvarsområden ville vi ha möjligheten att kunna anpassa frågorna beroende på 
vem vi skulle intervjua. Vidare hade vi inte heller några färdiga svar på dessa 
frågor utan vi ville ha individuella svar från varje respondent. Under intervjuerna 
använde vi oss av två intervjuguider (se Bilaga 1 och 2), en för de anställda och 
en för de med personal- och rekryteringsansvariga. En intervjuguide är en lista 
över de frågor eller områden som skall behandlas under intervjun och används 
för att vara säker på att få information rörande alla de aktuella områdena58. Vår 
intervjuguide var utformad utifrån de ämnesområden som vi ville behandla och 
under varje område hade vi en rad frågor. Vi använde oss av denna guide främst 
som en checklista för att komma ihåg att behandla alla frågor som var viktiga för 
att kunna behandla våra problemfrågor. Det var dock viktigt för oss att inte 
styras alltför mycket av guiden utan ge utrymme för respondentens eget 
resonemang även om denne berörde något som vi själva hade tänkt ta upp senare 
under intervjun. Vi avvek även från intervjuguiden i de fall vi ansåg att det fanns 
intressanta följdfrågor att ställa eller resonemang att följa upp. 
 
De två intervjuguider som användes vid insamling av primärdata utformades 
inom ramen för våra förkunskaper och inläst material. Vi ombad vår handledare 
på universitetet och vår seminariegrupp att läsa igenom de två intervjuguiderna 
innan användning för att kunna förbättra dem. Trots dessa åtgärder är det 
naturligtvis omöjligt att veta huruvida en annan utformning hade givit mer 
utvecklande eller annorlunda svar, eller hur intervjuguiderna skulle komma att 
fungera i praktiken. Vi valde därför att genomföra en testintervju med en 
kunskapsarbetare som vi kände sedan tidigare, men som ej arbetade på något av 
studiens fallföretag. Med hjälp av denna kunde vi få en uppfattning om hur 
frågorna skulle komma att mottagas, samt vilken ordning som verkade mest 
rimlig. Efter denna genomfördes ett par justeringar, framförallt vad gällde 
ordningen på frågorna där vi i början av intervjuguiden placerade mindre känsliga 
frågor, medan de mer känsliga frågorna ställdes senare. 
 

Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna genomfördes ute på fallföretagen då vi ansåg att detta var mest 
praktiskt både för dem och för oss. Dessutom var vi av åsikten att de som 
intervjuades skulle känna sig mer bekväma om de befann sig i en för dem bekant 
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och vardaglig miljö. Under intervjuerna satt vi i ett konferensrum vilket gav oss 
möjligheten att tala ostört utan att någon avbröt oss. För att kunna tillgodogöra 
oss så mycket som möjligt av den information som framkom under intervjun 
valde vi att spela in alla intervjuer. Enligt Kvale ger inspelningen intervjuaren dels 
tillfälle att koncentrera sig på ämnet och dels en möjlighet att gå tillbaka och 
lyssna på hur något sades, med vilket tonfall etcetera59. 
 
I linje med vad Kvale skriver anser vi att inspelningen gav oss en möjlighet att 
verkligen lyssna på vad den intervjuade sa så att vi lättare kunde komma med 
relevanta uppföljningsfrågor. För att ytterligare kunna utnyttja möjligheten att få 
fram bra information bestämde vi i förväg att en av oss skulle agera 
huvudintervjuare och den andre skulle koncentrera sig på uppföljningsfrågor och 
att alla frågor och ämnesområden i intervjuguiden behandlades. Efter 
genomförandet av intervjuerna valde vi att transkribera dem, vilket gav oss 
möjlighet att lättare bearbeta materialet vid empirisammanställningen. 
 
När intervjuer genomförs finns alltid en risk att den som intervjuar medvetet eller 
omedvetet påverkar intervjuobjektet, vilket Patel & Davidson benämner som 
intervjuareffekten.60 Den påverkan som intervjuaren har på intervjuobjektet kan 
ha till följd att denne försöker ge de svar som förväntas av honom/henne, och 
kanske inte de svar som denne normalt skulle ge i en annan situation. Detta kan 
emellertid delvis undvikas genom att inte ställa ledande frågor.61 Vi menar att det 
är svårt att undvika denna effekt helt och hållet, med tanke på att en 
intervjusituation alltid är mer eller mindre konstlad. Det som går att göra är att 
försöka minimera effekten genom att förbereda sig så gott som det går, samt att 
försöka försäkra sig om att de frågor som ställs inte leder den intervjuade till att 
svara på ett speciellt sätt. Det är enligt vår erfarenhet även bra att innan intervjun 
förklara syftet med denna och understryka vikten av att den intervjuade svarar 
utifrån sig själv och sina erfarenheter. Innan intervjun påbörjades diskuterade vi 
även igenom tillsammans med den intervjuade hur det material som framkom 
skulle användas i vår uppsats. Detta gjorde vi dels med anledning av att vi ville få 
ett godkännande av personen i fråga, men det var även vår förhoppning att det 
skulle förminska risken för oärliga svar med rädsla för att informationen skulle 
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komma i fel händer. Efter sammanställningen av den information vi samlade in 
under intervjuerna gavs båda företagen möjlighet att godkänna informationen.  
 
Som tidigare nämnts spelades alla våra intervjuer in efter att det hade godkänts. 
Fördelen med att banda intervjuer är att det är möjligt att i efterhand gå tillbaka 
och lyssna igenom materialet för att undvika missförstånd. Nackdelen kan dock 
vara att den intervjuade uppfattar det som något obehagligt att spelas in, vilket 
kan göra att de inte slappnar av helt och hållet i situationen62. Vi ansåg dock att 
fördelarna med att spela in intervjuerna övervägde nackdelarna eftersom vi 
annars var övertygade om att vi skulle gå miste om viktig information. Enligt vår 
erfarenhet är det också ofta så att den intervjuade är väldigt medveten om 
bandspelaren i början av intervjun, men att denna sedan mer eller mindre glöms 
bort allt eftersom intervjun fortskrider. 
 

Urval 
När det gäller urval vid kvalitativa intervjuer är inte det viktigaste hur många 
intervjuer som genomförs. Det är inte heller nödvändigt att uppnå 
representativitet. Vid dessa intervjuer är det istället viktigt att det går att finna ett 
mönster eller en variation genom att urvalet av individer är heterogent inom den 
studerade homogena gruppen. Vidare kan urvalets utseende och omfattning 
påverkas och begränsas av tids- och kostnadsaspekter.63 Vårt urval består av två 
företag, som benämns som Företag A och Företag B, på grund av ett av 
företagens krav på anonymitet. Vi intervjuade sammanlagt nio personer, varav sju 
var anställda och två personer med ett visst personal- och rekryteringsansvariga. 
Vi kontaktade dessa företag, som båda är revisionsbolag, då vi ansåg att de var 
lämpliga fallföretag för att få empirisk data till det teoretiska problem som vi ställt 
upp. Anledningen till att vi valde dessa företag är att vi ser revisionsbolag som 
kunskapsföretag, vilket även många författare gör i den litteratur som vi har 
använt oss av. I kapitel 4 Teoretisk utgångspunkt förs en djupare diskussion av 
begreppen kunskapsföretag och kunskapsarbetare, där vår syn på dessa begrepp 
framgår. Med tanke på att de är kunskapsföretag ansåg vi att de bör stå inför 
problematiken gällande hur kunskapsarbetare bör styras. Vidare hade vi en 
föreställning om att revisions- och konsultföretag ofta har en relativt hög 
personalomsättning då många individer ser anställningen som en läroperiod inför 
andra arbeten. Vi hade även uppfattningen att tempot inom revisions- och 
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konsultbranschen är så pass högt att vissa endast klarar av det under en kortare 
period. 
 
När vi kontaktade företagen beskrev vi ungefär vilken typ av anställda vi ville 
intervjua vilket, som ovan nämnts, inkluderade individer på olika nivåer med 
olika befattningar och ansvarsområden, med syfte att belysa vårt problem från 
flera håll. Vår kontaktperson på Företag A föreslog ett antal intervjuobjekt och 
det var utifrån dessa som vi gjorde våra val. På detta företag genomförde vi 
intervjuer med tre anställda och med en person som hade personal- och 
rekryteringsansvar. Även på Företag B valde vår kontaktperson ut de anställda 
som vi intervjuade efter att vi hade beskrivit vilken typ av individer vi var 
intresserade av att prata med. På detta företag intervjuade vi fyra anställda och en 
person med personal- och rekryteringsansvar. De nio individerna skiljde sig bland 
annat åt när det gällde ålder och titel. Med titel avses att de antingen var 
revisorsassistenter, godkända revisorer eller auktoriserade revisorer. 
 
Att det var de ansvariga som valde ut intervjuobjekten, eller de vi hade möjlighet 
att välja mellan, innebar att det förelåg en risk för att de valde individer som de 
ansåg skulle förmedla en så fördelaktig bild av företaget som möjligt. Detta är 
ingenting som vi har kunnat påverka på något sätt, men efter att ha genomfört 
intervjuerna tror vi dock att vi har fått en någorlunda rättvisande bild av företaget. 
Detta anser vi oss kunna säga med anledning av att de intervjuade inte gav oss en 
odelat positiv bild av företaget utan även gav uttryck för missnöje och pekade på 
vissa problem som de ansåg existera inom sina respektive organisationer. 
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4 Teoretisk utgångspunkt 
 
 
I detta kapitel presenteras en diskussion kring begreppen kunskapsarbetare och 
personalomsättning som mynnar ut i vår syn på, och fortsatta användning av, begreppen.   
 
 

4.1 Kunskapsarbetare 
 
Det finns i litteraturen ingen allmänt vedertagen definition av vad som menas 
med begreppen kunskapsarbetare och kunskapsföretag. Alvesson menar att en 
del av problematiken med dessa begrepp ligger i att alla företag är byggda på 
någon sorts kunskap och att det därför är svårt att benämna somliga som 
kunskapsföretag och andra inte 64 . Han använder istället termen 
kunskapsintensiva företag och menar att dessa företag har ett antal gemensamma 
faktorer som särskiljer dem från andra typer av företag. Dessa faktorer är att:65 
 

•  dess personal är högt kvalificerad med professionell bakgrund, vilket 
innebär att de har en akademisk utbildning.  

•  produkterna och tjänsterna är komplexa och ostandardiserade. 
•  produkt-, marknads- och personlig utveckling är viktigt inom 

organisationen.  
•  de fokuserar mer på den mentala förmågan, intellektet, snarare än den 

fysiska styrkan.66 
 
De personer som utför detta intellektuella arbete benämns ofta kunskapsarbetare. 
Många författare skriver även om professionella, professionals, vilket Alvesson 
definierar som individer vars arbete bland annat ska grundas på systematisk och 
vetenskaplig teori, lång formell utbildning, självständighet, etiska regler, distinkt 
yrkeskultur, klientfokusering och samhälleligt erkännande. Författaren menar 
dock att denna definition har tappat sin betydelse, eftersom det har vuxit fram en 
rad olika yrken som kan ses som professionella men som inte innefattas av den 
ursprungliga definitionen, delvis på grund av att de inte baseras på vetenskaplig 
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66 Fritt översatt från Alvesson et al., 2002, s. 71-72 
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teori. Han menar därför att det är bättre att lämna denna definition och istället 
tala om kunskapsintensivt arbete och/eller företag.67 
 
Kinnear & Sutherland använder sig även av begreppet kunskapsarbetare i 
betydelsen att det är personer med specialistkunskap. Det kan till exempel 
innebära att de arbetar med forskning och utvecklingsarbete, men det innefattar 
även konsultarbete, grundat på specialistkunskap.68 Scarbrough menar att många 
författare inte ger en ordentlig definition av begreppet kunskapsarbetare utan 
begränsar sig till att räkna upp ett antal exempel på yrken som de anser tillhöra 
denna grupp. Detta bidrar enligt honom inte till att förklara begreppet utan han 
menar istället att det är själva sättet de arbetar på som är intressant. En 
kunskapsarbetare innehar ofta varierande arbetsuppgifter och roller inom 
företaget och anpassar sig efter behovssituationen.69  
 
Vi anser i likhet med författarna ovan att kunskapsarbete egentligen inte handlar 
om vilken yrkesgrupp den anställde tillhör utan vilken typ av arbete denne utför. 
Vi ser det som ett arbete där en akademisk utbildning är ett krav och där arbetet 
är av mer intellektuell art. Detta innebär att flera olika yrkesgrupper och så 
kallade professionella faller under vår definition av kunskapsarbetare, bland annat 
revisorer och andra typer av konsulter med liknande arbetssituation. Däremot 
anser vi inte att alla kunskapsarbetare kan ses som professionella då de inte alltid 
kan sägas ha någon distinkt yrkeskultur, vara grundad på vetenskaplig teori eller 
vara samhälleligt erkända. Då professionella, bland annat revisorer, även kan ses 
som kunskapsarbetare anser vi det möjligt att använda litteratur som behandlar 
både professionella och kunskapsarbetare. 
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4.2 Personalomsättning 
 
Personalomsättning kan enligt ett flertal författare delas in i intern respektive 
extern personalomsättning. Den interna personalomsättningen innefattar 
arbetskraftens rörlighet inom företaget, medan den externa består av 
förflyttningar som går över företagets gränser.70 
 
I denna uppsats kommer fokus att ligga på den externa personalomsättningen 
som ofta tas upp i litteraturen som problematisk. Problematiken består i att det är 
denna typ av personalomsättning som ger upphov till stora kostnader antingen i 
form av att ny arbetskraft tillkommer eller att etablerad arbetskraft lämnar 
företaget71. Förlorad kompetens innebär kostnader för företaget genom att de 
förlorar en inkomstkälla när den anställde lämnar företaget. I värsta fall kan 
denne även ta med sig andra anställda eller kunder, vilket ytterligare ökar 
kostnaden.72 
 
Den externa personalomsättningen är dock enligt Brannick och Bevan et al. ett 
ganska trubbigt mått eftersom det inte ger speciellt mycket användbar 
information, då denna är alltför aggregerad73. Brannick menar därför att det är 
viktigt att bryta ned personalomsättningen genom att exempelvis skilja mellan bra 
och dålig personalomsättning. Med bra personalomsättning avser författaren att 
lågpresterande personal lämnar företaget medan den dåliga innebär att det är den 
högpresterande personalen som försvinner. 74  Ett annat sätt att särskilja olika 
typer av personalomsättning är att dela in den i frivillig och ofrivillig. Den 
frivilliga personalomsättningen omfattar de individer som på eget initiativ lämnar 
organisationen och definieras enligt Price i Gaertner som75: 
 

”Individual movements across the membership boundary of a social system which is 
initiated by the individual.”76 

 

                                          
70 Paulsson, Wadström, Hedberg, 1975 i Liukkonen, 1996, March, Simon, 1958, Orkan, 1974 
71 Liukkonen, 1996 
72 Jäghult, 1989 
73 Brannick, 2001, Bevan et al., 1998 
74 Brannick, 2001 
75 Price, 1977, i Gaertner, 1999 
76 ibid 
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Bevan et al. betonar vikten av att göra denna distinktion. Orsaken till att 
författarna vill särskilja de olika typerna av personalomsättning är att det ofta är 
svårare att förutsäga den frivilliga personalomsättningen. Anledningen är att 
många faktorer, både interna och externa, påverkar denna typ av 
personalomsättning. 77  Upptäcker ett företag att det är den högpresterande 
personalen som väljer att frivilligt lämna företaget kan detta indikera att det finns 
ett problem i organisationen. Genom att få tillgång till denna information kan 
företaget sedan undersöka problemet och ta ställning till behovet av att utforma 
eventuella åtgärder för att påverka personalomsättningen så att detta oönskade 
beteende upphör. Detta innebär enligt både Bevan et al. och Brannick att vi inte 
får luras att tro att all personalomsättning är av ondo.78 Även Jäghult anser detta 
och menar att företag måste hitta en för företaget fungerande balans för 
personalomsättningen.79   
 
Även om det ovan går att konstatera att författarna använder olika resonemang 
kommer de flesta fram till det faktum att den externa personalomsättning kan 
vara både positiv och negativ beroende på hur hög respektive låg den är samt 
vilka personer det är som väljer att lämna företaget. Vi kommer därför i denna 
uppsats att först och främst behandla den frivilliga personalomsättningen av 
högpresterande personal, eftersom denna är svår att förutse. Orsaken är att 
företaget går miste om värdefull kunskap, och således även intäkter om 
högpresterande personal väljer att lämna företaget.  

                                          
77 Bevan et al., 1998 
78 Bevan et al., 1998, Brannick, 2001 
79 Jäghult, 1989 
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5 Personalomsättningens orsaker 
 
 
Detta kapitel inleds med en förklaring och motivering till kapitlets utformning och hur denna 
hålls ihop. Resterande del består av en utveckling av den i inledningen förklarade modellen samt 
avslutningsvis en kort diskussion om hur ett anställningsavslut kan behandlas från företagets 
sida.  
 
 

5.1 Inledning och disposition 
 
I en bok från 1958 försöker March & Simon förklara orsakerna till frivillig 
personalomsättning. De hävdar att personalomsättning i första ledet beror på två 
saker: Upplevd önskan om förflyttning och Upplevd möjlighet till förflyttning, se figur 5.180. 
Att en individ upplever en önskan om att lämna sin arbetsplats grundar sig främst 
i dennes arbetstillfredsställelse. Låg arbetstillfredsställelse ger en hög upplevd 
önskan om förflyttning och tvärtom. När det gäller upplevd möjlighet till 
förflyttning påverkas denna faktor först och främst av antalet externa alternativ 
som individen uppfattar. Detta ger att om individen uppfattar att det existerar 
många externa alternativ så upplever denne också möjligheterna till förflyttning 
som goda.81 
 
Faktorerna upplevd önskan om förflyttning och upplevd möjlighet till 
förflyttning samverkar sedan och medverkar till huruvida personen ifråga väljer 
att stanna i företaget eller inte. March & Simon menar att det finns gott om bevis 
som stöder det faktum att få individer med hög arbetstillfredsställelse lämnar 
organisationen och att vissa, men inte alla, som är missnöjda lämnar 
organisationen. Orsaken till att en del av de som är missnöjda ändå väljer att 
stanna är att de upplever att det finns få möjliga externa alternativ. Ovanstående 
diskussion innebär således att risken att en individ väljer att lämna organisationen 
är större om båda faktorerna, upplevd önskan om förflyttning och upplevd 
möjlighet till förflyttning, är höga.82  

                                          
80 Även Karlsson, Svensson utgår ifrån March & Simons modell i sin uppsats från 2000 vilket gör att figur 5.5 i 
vår uppsats i stort överensstämmer med deras figur 3.2. 
81 March, Simon, 1958 
82 ibid 
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Figur 5.1: Orsaker till personalomsättning, 
Källa: March & Simon, 1958, s. 99,106, egen bearbetning 

 

Modellen i figur 5.1 är den utgångspunkt vi har för att analysera och förklara 
orsakerna till varför kunskapsarbetare väljer att stanna och utvecklas i ett företag. 
 
March & Simon skriver inte specifikt om orsaker till varför just kunskapsarbetare 
väljer att sluta. De behandlar mer de generella mekanismerna bakom 
personalomsättning. Vi har därför byggt ut modellen med annan litteratur83, som 
mer specifikt behandlar kunskapsarbetare och vad de kräver och värdesätter för 
att uppnå hög arbetstillfredsställelse. Orsaken till att vi har valt att utgå ifrån 
March & Simons modell är att andra författare84 ofta refererar till denna. Det 
känns också som en relevant modell att ha som utgångspunkt, eftersom det är 
vanligt förekommande att författare 85  behandlar betydelsen av 
arbetstillfredsställelse när det kommer till personalomsättning. Modellen är även 
förhållandevis tydlig, och utgår ifrån alla typer av anställda. Vi såg det därför som 
möjligt att på ett fördelaktigt sätt kunna komplettera den med litteratur som 
behandlar kunskapsarbetare. 
 
Kompletteringen visas genom att vi löpande lägger till de faktorer som påverkar 
kunskapsarbetares arbetstillfredsställelse och upplevda externa alternativ i figur 
5.1. De faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen hos kunskapsarbetare är 
många. Vi har därför valt att dela in dessa under ett antal underrubriker, till 5.2 
Arbetstillfredsställelse, för att strukturera upp materialet och göra det mer 
                                          
83 Drucker, 2000, Alvesson, 1993, Jäghult, 1989, Cappelli, 2000 etc. 
84 Orkan, 1974, Lee, Mitchell,1994, Gaertner, 2000, Lee, Maurer, 1997,  
85 Gaertner, 1999 , Mobley, 1977, i Lee, Maurer, 1977 
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lättförståeligt. De rubriker som vi har valt att sortera in de olika påverkande 
variablerna under är: 5.2.1 Belöningssystem, 5.2.2 Arbetets utformning, 5.2.3 
Kultur, 5.2.4 Rekrytering och 5.2.5 Karriär. Dessa fem delar representerar även 
vanligt benämnda delar i ett företags styrsystem även om inte alla författare 
pratar om samtliga delar86. 
 
De faktorer som påverkar, och ligger som underrubriker till, 5.3 Upplevda 
externa alternativ har vi valt att benämna som 5.3.1 Arbetsmarknaden och 
individen samt 5.3.2 Uppsägningsbarriärer. Då vi ansåg att ett företags möjlighet 
att påverka de upplevda externa alternativen i stor utsträckning är begränsad, 
med tanke på arbetsmarknaden, har vi valt att benämna denna del som extern. 
Den interna delen inkluderar de faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen, då 
vi anser att de till största del ligger inom ett företags kontroll och möjlighet att 
påverka via exempelvis styrsystemet. 
 
Efter det att påbyggnaden av personalomsättningsmodellen är avslutad för vi 
avslutningsvis ett resonemang kring betydelsen av anställningsavslut, eftersom 
det i teorin framträtt som betydelsefullt för personalbehållning. 
 
 

5.2 Arbetstillfredsställelse 
 
Enligt March & Simons modell 
påverkar arbetstillfredsställelsen 
individens upplevda önskan om 
förflyttning och i förlängningen 
även personalomsättningen87. Det 
är utifrån detta antagande som vi 
med hjälp av ett antal författare 
har valt att utveckla de interna faktorerna som påverkar kunskapsarbetarens 
arbetstillfredsställelse. De faktorer som sägs påverka dessa individers 
arbetstillfredsställelse är många. De mest frekvent återkommande i litteraturen är 
de som vi har sammanfattat under rubrikerna; 5.2.1 Belöningssystem, 5.2.2 
Arbetets utformning, 5.2.3 Kultur, 5.2.4 Rekrytering och 5.2.5Karriär. 

                                          
86 Merchant, Van der Stede, 2003, Kaye, Jordan-Evans, 2000, Bevan et al., 1998 
87 March, Simon, 1958 
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Arbets-
tillfredsställelse

Belöningssystem 

 
Som vi nämnde i inledningen till referensramen kan dessa fem faktorer ses som 
olika delar i ett företags styrsystem. Styrning innebär enligt Merchant & Van der 
Stede alla de åtgärder som företagsledare tar för att få de anställda att agera och 
fatta beslut som är kongruenta med organisationens mål och strategier. Styrning 
kan delas in i tre olika former; målstyrning, direkt styrning och social styrning. 
Vidare kan styrningen beskrivas i termer av hård och lös styrning. Ju hårdare 
styrningen är desto större är sannolikheten att de anställda agerar enligt 
organisationens önskemål. Målstyrning innebär att styra via i förväg uppställda 
mål och belöna eller bestraffa utefter måluppfyllelse. För att målstyrningen skall 
anses som hård krävs bland annat uppföljning av målen, ju oftare detta sker desto 
hårdare är styrningen. Direktstyrning handlar om att specificera hur den anställde 
skall utföra sina arbetsuppgifter. Det kan till exempel innebära att utforma 
arbetsmanualer, checklistor eller policys utefter vilka de anställda måste arbeta. Ju 
striktare dessa är, desto hårdare kan denna typ av styrning sägas vara. 
Direktstyrning är mest effektivt om de ansvariga vet hur arbetsuppgifterna på 
bästa sätt bör utföras. Social styrning uppmuntrar de anställda att styra varandra 
utifrån företagskulturen. Detta innebär att den anställde inte avviker från 
gruppens traditioner, värderingar, attityder och sätt att uppträda på, eftersom 
denne då kan komma att tillrättavisas. Denna form av styrning är mest effektiv 
om de anställda har känslomässiga band till varandra. Hård social styrning 
innebär till exempel att det mycket tydligt framgår vilka handlingar som är 
accepterade och inte.88   
 
 

5.2.1 Belöningssystem 
 
Enligt Merchant & Van der Stede bör ett 
företags styrsystem anpassas utefter vilken typ 
av arbetare som företaget består av. Detta får i 
sin tur effekter på belöningssystemet, 
eftersom det är en del i styrsystemet. Belöningar används, enligt författarna, 
bland annat för att informera och påminna anställda om vad som bör göras samt 
motivera dem till att uppnå uppsatta mål. En belöning är således ofta något som 
den anställde upplever som positivt, såsom löneökningar, erkännande eller bonus. 
                                          
88 Merchant, Van der Stede, 2003 
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Det finns emellertid även negativa belöningar, det vill säga bestraffningar, vilket 
kan vara utebliven löneökning, tilldelning av oviktiga arbetsuppgifter eller 
degradering. Det som utmärker ett effektivt belöningssystem är enligt Merchant 
& Van der Stede bland annat att belöningen skall värdesättas av den som får den, 
eftersom en belöning som inte värdesätts inte heller motiverar. Det är även 
viktigt utifrån ett motivationsperspektiv att den anställde förstår varför 
belöningen erhålls. Förstår den anställde inte detta kommer belöningen inte att ge 
avsedd effekt. För att inte gå miste om motivationseffekten bör dessutom inte 
belöningen utdelas alltför långt efter det att prestationen, som ligger till grund för 
belöningen, är utförd.89 Även Anthony & Govindarajan diskuterar positiva och 
negativa belöningar men delar därutöver in dessa i monetära och icke-monetära, 
där det förra kan bestå av exempelvis löneökning, bonus och förmåner90. 
  
De icke-monetära belöningarna är av mer psykologisk och social karaktär såsom 
exempelvis möjlighet till utökat ansvar, mer självständighet och erkännande. 
Enligt Anthony & Govindarajan är en viktig del i arbetet, med att få personalen 
att arbeta mot företagets mål, att hitta en bra relation mellan företagets 
belöningar och individernas personliga mål.91 Även Cappelli betonar vikten av att 
anpassa belöningssystemet efter individens behov och krav samt utefter dennes 
attraktivitet på arbetsmarknaden92. 
 
När det gäller att utforma ett belöningssystem för kunskapsarbetare existerar ett 
antal speciella förutsättningar som företaget måste ta hänsyn till.  Det är till 
exempel ofta mycket svårt att mäta utfallet och kvaliteten av det som 
kunskapsarbetare har presterat och därför mäts istället ofta input, exempelvis hur 
mycket tid som har spenderats hos klienter. Orsaken är att arbetsuppgifterna ofta 
är väldigt varierande, det vill säga ej repetitiva, vilket innebär att det är svårt att 
utarbeta standardiserade arbetssätt.93 Dessutom menar Zidle att kunskapsarbetare 
har andra krav och preferenser när det gäller att uppnå arbetstillfredsställelse, 
vilket företaget bör ta hänsyn till vid val av belöningar94. 
 
 

                                          
89 Merchant, Van der Stede,  2003 
90 Anthony,  Govindarajan, 1998  
91 ibid  
92 Cappelli, 2000 
93 Anthony, Govindarajan, 1998  
94 Zidle, 1998 
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Monetära belöningar 
 

”Bribing the knowledge workers on whom these industries depend will simply not 
work.”  95 

  
Drucker menar, med ovanstående citat, att tiden då företag kan behålla sin 
personal genom att ge dem olika former av monetära ersättningar är förbi. 
Kunskapsarbetare kräver mer än bara pengar för att stanna kvar och att 
företagsledningen inser detta är a och o för att de skall lyckas i dagens 
informationssamhälle.96  Cappelli för ett liknande resonemang och påpekar att 
många företag försöker att köpa de anställdas lojalitet genom att senarelägga de 
monetära utbetalningarna.97 Monetära belöningar är emellertid, enligt författaren, 
inget effektivt styrmedel idag då nästan alla företag kan erbjuda motsvarande 
belopp för att locka över individen till sitt företag, vilket även Prewitt vidhåller98. 
 

”If you use salary as the only measure, you’ve virtually guaranteed to have a 
collection of prostitutes, and just as quickly as they jumped fence for you, they’ll go 
somewhere else as soon as someone offers them more money.” 99  

 
Jäghult har en annan förklaring till varför pengar är ett av de minst effektiva 
medlen för att behålla kunskapsarbetare. Han menar att kunskapsarbetare ofta 
redan har en förhållandevis hög lön, och därför inte blir motiverade av få 
ytterligare lite pengar. 100  Även Papmehl är av åsikten att kunskapsarbetare 
motiveras mer av andra faktorer än av pengar men endast under förutsättning att 
de redan är rättvist kompenserade för sin arbetsinsats101.   
 
Genomgående i litteraturen skriver författare att olika former av monetära 
belöningar inte är effektiva när det gäller att motivera och få kunskapsarbetare att 
stanna i företaget. Vi ser däremot att förklaringarna till varför det förhåller sig på 
detta vis skiljer sig åt, vilket framgår av diskussionen ovan. 
 
 
                                          
95 Drucker, 2000 s. 12 
96 Drucker, 2000 
97 Cappelli, 2000 
98 Cappelli, 2000, Prewitt, 1999 
99 Prewitt, 1999 s. 4 
100 Jäghult 1989 
101 Papmehl, 2002 
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Arbets-
tillfredsställelse

Belöningssystem 
Arbetets 

utformning 

Icke- monetära belöningar 
Merchant & Van der Stede hävdar i linje med ovanstående diskussion att de 
monetära belöningarna endast förklarar en mycket liten del av känslan av 
engagemang till företaget. Istället är det de icke-monetära belöningarna som 
skapar mest värde för de anställda. Det finns enligt författarna även andra 
fördelar med denna belöningsform som exempelvis att de ofta inte kostar 
speciellt mycket för företaget. De uppfyller dessutom ofta de uppsatta kriterierna 
för hur ett effektivt belöningssystem bör vara utformat, vilket är att de värdesätts, 
den anställde förstår varför de får belöningen och den kommer i anslutning till 
utförd prestation.102 
 
Flertalet av de författare som ovan nämner monetära belöningar som ineffektiva 
tar istället upp andra faktorer som betydelsefulla för att få kunskapsarbetare att 
uppleva arbetstillfredsställelse och stanna. De benämner dock inte dessa faktorer 
som belöningar utan snarare som förutsättningar för att få dem att trivas såsom 
exempelvis självständighet, utvecklande arbetsuppgifter och social tillhörighet. 
Många av dessa kan enligt oss ses som icke-monetära men inte nödvändigtvis 
som belöningar. Detta har gjort att vi har valt att ta upp dessa faktorer under 
rubrikerna 5.2.2 Arbetets utformning och 5.2.5 Karriär. 
 
 

5.2.2 Arbetets utformning 
 
Enligt många författare är arbetets utformning 
betydelsefullt för kunskapsarbetarens 
arbetstillfredsställelse. Med arbetets utformning 
avses framförallt utvecklingsmöjligheter, arbetsinnehåll och självständighet. 103 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
102 Merchant, Van der Stede,  2003 
103 Bevan et al., 1998, Zidle, 1998, Gaertner, 1999, Langan, 2000  
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Utvecklingsmöjligheter 
Att vilja utvecklas inom ett område menar många författare, bland annat 
Sutherland et al., är ett specifikt drag hos kunskapsarbetare104. 
 

“Not providing skilled employees with opportunities to grow and advance, however 
will simply result in them leaving.” 105  

 
Papmehl och Zidle anser att kunskapsarbetare vill ha möjligheter till att ständigt 
lära sig nya saker och växa intellektuellt bland annat genom att arbeta med andra 
kompetenta personer 106 . Zidle menar vidare att detta beror på att 
kunskapsarbetare är väl medvetna om att utvecklingen går fort och att det därför 
är det viktigt att uppdatera sin kunskap för att inte förlora sin attraktivitet på 
marknaden. Författaren anser att de företag som inte låter dessa kompetenta 
medarbetare få en möjlighet till att lära sig nya saker riskerar att bli av med 
dem.107 Även Drucker anser att kunskapsarbetare är medvetna om sitt eget behov 
av kontinuerlig utbildning, men menar till skillnad från Zidle att detta beror på att 
de till fullo vill kunna nyttja sin kunskap i arbetet108. Även Sutherland et al. samt 
Bevan et al. påpekar att utveckling via utbildning eller erfararenhet ofta är viktigt 
för att hålla kvar individer inom företaget. De menar dock att utbildning inte bara 
är viktigt för individen utan även för att kunskapsarbetaren ska kunna bidra till 
organisationens utveckling. Författarna ser emellertid att denna investering har en 
baksida, då företaget samtidigt gör dem mer attraktiva på arbetsmarknaden.109 
Det faktum att en individ blir mer attraktiv på arbetsmarknaden ökar enligt 
March & Simon deras externa valmöjligheter till alternativa anställningar110. 
 
Att utveckling är betydelsefullt för kunskapsarbetare är de flesta författare 
överens om. Detta gör att vi i denna uppsats kommer att ha som utgångspunkt 
att personlig utveckling är betydelsefullt för att få individen att trivas, men att det 
samtidigt är viktigt för företagets framgång och utveckling. 
 
 
 
                                          
104 Sutherland et al., 2002, Kaye, Jordan-Evans, 1999, Jäghult, 1989, Langan, 2000 
105 Sutherland et al., 2002, s. 14 
106 Papmehl, 2002, Zidle, 1998 
107 Zidle, 1998 
108 Drucker, 2003 
109 Sutherland et al., 2002, Bevan et al., 1998 
110 March, Simon, 1958 
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Arbetets innehåll 
Cappelli menar att det är nödvändigt att noga tänka igenom vilka uppgifter som 
bör ingå i en tjänst, då en kunskapsarbetare som måste arbeta med alltför 
okvalificerade uppgifter lätt kan bli uttråkad och därmed fundera på att lämna 
arbetet. Cappelli menar att arbetets innehåll inte bara ska utformas efter vilken 
organisatorisk titel individen har, utan även anpassas till den enskilde individen så 
att denne får utlopp för sina egna intressen och kompetenser. 111 Brannick för ett 
liknande resonemang då han säger att varje anställd har sin egen unika 
uppsättning av kompetenser, behov och vad som motiverar dem. Med anledning 
av detta bör varje anställd behandlas som en unik individ och inte utefter vilken 
titel de har.112 Risken med individuellt anpassade arbeten och belöningar är dock 
enligt Cappelli att det kan uppfattas som orättvist, men att premiera de som för 
företaget har mycket viktig kompetens är ändå att föredra113.  
 
Även Kanter skriver om titlar när det kommer till kunskapsarbetare och menar 
att det inte bör läggas så stor vikt vid dessa. Hon för dock diskussionen utifrån 
företagets synvinkel och menar att företag med kunskapsarbetare måste överge 
det hierarkiska tänkandet och övergå till en mer organisk och därmed mer 
flexibel företagsstruktur. Fördelen med denna typ av struktur är att det ger en 
möjlighet till en större rörlighet av individer mellan olika projekt. Denna rörlighet 
är en förutsättning för att kunna dra nytta av de varierande kompetenser som 
finns inom ett företag. 114  Även Zidle talar om fördelar med rörlighet bland 
kunskapsarbetare och menar att det leder till en bredd och ett djup inom 
företaget om medarbetarna på så sätt kan utveckla nya kompetenser och därmed 
bli kapabla till att arbeta inom många olika områden115. 
 

Självständighet 
I ovanstående diskussion framgår att en flexibel och rörlig organisation är viktig 
ur ett företagsperspektiv. Många författare menar dock att dessa faktorer även är 
viktiga ur ett kunskapsarbetarperspektiv, då de bidrar till deras 
arbetstillfredsställelse116. Weiss menar att kunskapsarbetare vill ha självständighet 
på så vis att de själva vill bestämma hur deras arbete ska genomföras117. Även 
                                          
111 Cappelli, 2000 
112 Brannick, 2001 
113 Cappelli, 2000 
114 Kanter, 2000 
115 Zidle, 1998 
116 Zidle, 1998, Papmehl, 2002 
117 Weiss, 1997 
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Langan påpekar vikten av självständighet genom att hävda att de traditionella nio 
till fem dagarna är över. Dagens högkvalificerade arbetskraft vill själva kunna 
styra sin arbetstid för att kunna balansera arbetsliv och privatliv.118 Bevan et al. 
menar att detta självständighetsbehov bottnar i ett behov av att kunna kontrollera 
sin arbetssituation119. 
 
Även om många författare tar upp kunskapsarbetarnas behov av självständighet 
så utvecklas sällan något djupare resonemang som förklarar varför. De få 
argument som presenteras pekar enligt oss på att det handlar om att kunna 
kontrollera sin egen livssituation. Vi uppfattar det som att det i arbetslivet är 
betydelsefullt för kunskapsarbetare att själva kunna planera och påverka 
arbetsinnehåll och kompetensutveckling. Detta leder till att de i större 
utsträckning har möjlighet att anpassa sin arbetssituation efter privatlivet.  
 
 

5.2.3 Kultur 
 
Merchant & Van der Stede delade normer, 
värderingar, traditioner, ideologier, attityder och 
sätt att uppträda på.  Kultur är ett styrmedel som 
generellt sett har många fördelar jämfört med 
andra styrformer. Det är dels billigare att använda sig av, det kan användas i 
nästan alla typer av organisationer och har färre negativa sideffekter än andra 
former av styrning. Kultur som styrmedel upprätthålls genom att de anställda styr 
varandra, då individerna tack vare grupptrycket håller sig till företagets 
värderingar och normer etcetera. 120  Detta system fungerar således bäst i de 
situationer där den sociala omgivningen är väl utvecklad, vilket den enligt 
Alvesson är i kunskapsföretag121.  
 
Alvesson anser att företagskultur kan ses som en referensram, det vill säga hur 
olika saker uppfattas och tolkas inom organisationen, som bidrar till företagets 
unika stil och karaktär. Han menar att dessa värderingar och normer ofta antas 
delas av de flesta inom företaget, och att de dessutom är dessa gemensamma 
                                          
118 Langan, 2000 
119 Bevan et al., 1998 
120 Merchant, Van der Stede, 2003 
121 Alvesson, 1995 
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punkter som håller samman organisationen. Den sociala delen får en ännu 
viktigare roll, när det gäller hur en individ uppfattar sitt arbete eller arbetsplats, 
om uppgifterna är mer otydliga och om de kan utföras på många olika sätt, vilket 
ofta är fallet i kunskapsintensiva företag.122 Cappelli fastslår även att den sociala 
omgivningen och den tillhörighet individen känner till sina arbetskamrater är av 
stor betydelse vid kunskapsarbetarens val att stanna. Författaren hävdar vidare att 
det är både bättre och lättare för företaget att skapa tillhörighet och sociala band 
individer emellan än vad det är att skapa tillhörighet till företaget. 123 
 

”…commitment is far easier to establish among individuals than between an 
individual and an abstract entity such as a corporation.” 124 

 
I likhet med Cappelli menar Alvesson att de sociala relationerna är viktigare i ett 
kunskapsföretag än i tillverkande företag eftersom ledarna i kunskapsföretag 
endast har en enda tillgång att fokusera på, de anställda.  Vidare framhåller han 
att det i kunskapsföretag inte är lika viktigt att bygga upp en formell maktstruktur 
som det är i andra företag. I dessa är det istället mer väsentligt att skapa sociala 
band, en gemensam förståelse för arbetet, delade värderingar och andra liknande 
former av styrning. Det är enligt Alvesson således bättre om ambitionen är att 
förlita sig på företagskulturen för att styra personalen.125  
 

Lojalitet 
En specifik egenskap hos vissa kunskapsföretag, som exempelvis konsultbolag, är 
att konsulterna spenderar mycket tid ute hos sina kunder. Detta faktum ökar 
risken för att det ska uppkomma lojalitets- och identifikationsproblem. I de flesta 
andra företag är det tydligare var de anställdas lojalitet ligger och vems intressen 
de arbetar för, men så är inte alltid fallet i konsultföretag.126 Despres & Hilltrop 
ser även ett annat lojalitetsproblem när det gäller kunskapsarbetare, eller snarare 
professionella. De tenderar nämligen att vara mer lojala till sin yrkesgrupp och 
sina jämlika än till företaget och dess karriärsystem.127  Detta menar Tampoe 
skapar ett utrymme för konflikt mellan kunskapsarbetarens individuella 
värderingar och företagens krav 128 . Alvesson menar dock att detta problem 
                                          
122 Alvesson, 1995 
123 Cappelli, 2000 
124 Cappelli, 2000, s. 110 
125 Alvesson, 1995 
126 ibid 
127 Despres, Hilltrop, 1995, i Kinnear, Sutherland 2000 
128 Tampoe, 1994 i Kinnear, Sutherland, 2000  
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möjligen kan vara överdrivet och att den aktuella litteraturen rörande 
professionella och kunskapsföretag dessutom visar att det är mycket ovanligt129. 
Så länge företagen uppfyller de professionellas förväntningar och mål kommer de 
att vara lika lojala mot företaget som andra arbetare130. Dessutom är det så, som 
tidigare nämnts, att många professionella, enligt Alvesson, egentligen inte tillhör 
någon strikt profession, vilket ytterligare minskar risken för att de känner lojalitet 
mot denna istället för till företaget. Dock påpekar han att auktoriserade revisorer 
kan sägas tillhöra en ”riktig” profession, och om de ser sig själva som att tillhöra 
denna finns en risk för att de känner svagare band till företaget än till sin 
profession. 131 
 
När det gäller att skapa lojalitet till företaget menar Alvesson att det finns två sätt, 
nämligen genom instrumentell- eller identifikationsgrundad lojalitet. Det förra 
utgörs av ett opersonligt och formellt system och dess främsta hjälpmedel är 
pengar och formell makt. Ett exempel som till största del grundas på 
instrumentell lojalitet är det partnersystem som bland annat används i 
revisionsbyråer, då partners knyts till firman genom detaljerade kontrakt och 
ekonomiska avtal. Identifikationsgrundad lojalitet byggs inte upp med hjälp av 
kontrakt eller pengar utan istället av uppfattade likheter, delade känslor och 
sociala band. Denna typ av lojalitet där individerna känner tillhörighet till andra 
individer i företaget är särskilt viktigt i kunskapsföretag, eftersom risken för att de 
då ska agera illojalt mot företaget minskar. Alvesson påpekar även att 
instrumentell och identifikationsgrundad lojalitet troligtvis samverkar i olika 
grader132. 
 
Att många författare ser de sociala banden som betydelsefulla för att få 
kunskapsarbetare att trivas och stanna är tydligt. Däremot formulerar de sina 
resonemang på olika sätt och med hjälp av olika begrepp såsom exempelvis 
sociala band, gemensamma värderingar, tillhörighet och lojalitet. Vi anser att 
dessa begrepp har olika innebörd men de går att koppla till begreppet kultur. Det 
i sin tur gör att vi är av den uppfattningen att kulturen är av stor betydelse för att 
få kunskapsarbetare att stanna och utvecklas i företaget. 
 
 
                                          
129 Alvesson, 2000 
130 Laachman , Arranya, 1986 och Wallace, 1995 i Alvesson 2000 
131 Alvesson, 2000 
132 ibid 
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5.2.4 Rekrytering 
 
En viktig del i ett företags arbete med att 
försöka behålla kompetent personal är 
rekryteringen. Detta är enligt Brannick en 
process, vars betydelse ofta undervärderas, 
men faktum är att de företag som har lyckats 
bäst med att förbättra sin personalomsättning har gjort stora förändringar i sina 
anställningsrutiner  133. I denna process framhåller Kaye & Jordan- Evans att det 
är betydelsefullt att redan från början anställa rätt person. Med detta avses att 
personen i fråga dels har de kvalifikationer som krävs för att klara av det aktuella 
arbetet men även att denne har rätt värderingar, då den anställdas grundläggande 
värderingar bör stämma överens med resten av organisationens.134 Brannick är 
inne på samma linje och menar att det är viktigt att anställa individer som passar 
in i företagskulturen. Anledningen till att detta är viktigt vid rekrytering är att 
företagskulturen sedan är ett medel för att behålla anställda. Då det är svårt att 
ändra individers värderingar är det bättre att de har rätt värderingar från början.135 
Det är även så att om en individ inte passar för det arbete som denne skall utföra 
är personen, enligt Bevan et al., mer benägen att skapa orealistiska föreställningar 
om arbetet, vilket ökar risken för att denne lämnar företaget. För att undvika en 
sådan situation är det viktigt att tidigt informera den arbetsansökande om 
organisationen och vad det aktuella jobbet innebär. Om de anställdas 
förväntningar på arbetet skiljer sig från hur det faktiskt är riskerar denne att bli 
missnöjd och lämna företaget.136 
 
Den slutsats som vi kan dra från ovanstående resonemang är att rekrytering är 
viktigt ur både individens och företagets perspektiv. För företaget är det viktigt 
att anställa en person som klarar av det aktuella arbetet och som passar in i 
företagskulturen. Skulle det vara så att individen inte passar in i företagskulturen 
ökar risken för missnöje och vantrivsel vilket kan leda till frivillig uppsägning.  
 
 
 

                                          
133 Brannick, 2001 
134 Kaye, Jordan-Evans, 2000 
135 Brannick, 2001   
136 Bevan et al., 1998 
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5.2.5 Karriär 
 
Gaertner konstaterar i sin undersökning att 
möjligheten till befordran påverkar 
individers arbetstillfredsställelse 137. Bevan et 
al. och Steel et al. diskuterar det faktum att 
framtida utvecklings- och karriärmöjligheter 
påverkar kunskapsarbetarens val av att stanna inom organisationen eller söka sig 
vidare138. Bevan et al. menar att befordringsmöjligheterna inom många företag 
har minskat till följd av det faktum att många organisationer idag har en mindre 
hierarkisk struktur med färre nivåer. Detta har minskat möjligheterna till 
befordran, vilket enligt dem ofta citeras som en orsak till frivillig uppsägning. 
Uteblir befordringsmöjligheter känner inte kunskapsarbetare att deras bidrag till 
organisationen uppmärksammas och då slutar de. 139  Weiss för ett liknande 
resonemang där han konstaterar att avsaknaden av möjligheten att klättra uppåt i 
organisationen kan leda till att den anställde känner att han/hon inte har någon 
framtid inom företaget 140 . March & Simon påpekar att den externa 
personalomsättningen även kan komma att påverkas av företagets storlek. I en 
större organisation finns ofta större möjligheter till internförflyttning och/eller 
avancemang.141 
 
Jäghult menar att karriär i form av avancemang till olika chefsbefattningar dock 
inte är lika betydelsefullt i kunskapsföretag. Detta innebär dock enligt författaren 
inte att karriär är betydelselöst utan endast att andra typer av karriärtrappsteg ofta 
är av större betydelse, vilket illustreras i figur 5.2.142 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
137 Gaertner, 1999 
138 Bevan et al., 1998, Steel et al., 2002 
139 Bevan et al., 1998 
140 Weiss, 1997 
141 March, Simon, 1958 
142 Jäghult, 1989 
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Figur 5.2: Schematisk bild som på ena sidan visar en tänkt ledarkarriär och andra sidan en specialistkarriär 
Källa: Jäghult , 1989, s. 65, egen bearbetning 

 
Den specialistkarriär som finns illustrerad i figur 5.2 börjar enligt Jäghult bli allt 
mer vanlig i konsultföretag eftersom specialister inom vissa kompetensområden 
inte nödvändigtvis vill bli eller passar som chefer. Specialistkarriären erbjuder 
istället dessa individer en fördjupning inom sitt kompetensområde och varje steg 
i karriären representerar ett visst antal kvalificeringsår samt en accept från de 
överordnande, inte bara kompetensmässigt utan även socialt. Att flyttas upp till 
nästa karriärsteg innebär för individen ökad status, lön och anställningsförmåner 
och slutligen också ekonomiskt ägaransvar som partner. Vidare hävdar Jäghult att 
det är specialistens/konsultens dröm att bli betraktad som en auktoritet inom sitt 
kompetensområde och att detta även gynnar företaget då det innebär 
marknadsfördelar att ha en anställd med så pass hög status.143 
 
I texten ovan framgår att olika författare använder begreppet karriär på olika sätt. 
Däremot är de alla överens om att karriärmöjligheter inom ett företag är av 
betydelse för kunskapsarbetares arbetstillfredsställelse. 
 
 

5.2.6 Sammanfattning 
 
Ur de diskussioner som presenterats under 5.2 Arbetstillfredsställelse framgår att 
ett flertal olika faktorer påverkar en individs arbetstillfredsställelse och därmed 
även upplevd önskan om förflyttning och personalomsättningen. Vilka dessa är 
och hur de hänger samman framgår i figur 5.3. 
 

                                          
143 Jäghult 1989 
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Figur 5.3: Sammanställning av de Interna faktorer som påverkar personalomsättning 
 
Den första faktorn som behandlades var belöningssystem. I ett sådant ingår ett 
antal olika former av belöningar där de monetära nämns som en förutsättning för 
att få kunskapsarbetare att arbeta. De är dock inte effektiva ur 
motivationssynpunkt eller för att få kunskapsarbetare att stanna kvar och 
utvecklas i företaget. Det som många författare istället nämner som effektivt är 
att inte styra kunskapsarbetarna för hårt utan ge dem en möjlighet att i stor 
utsträckning arbeta självständigt och låta dem utvecklas kompetensmässigt via 
intressanta arbetsuppgifter, utbildning och kompetenta kollegor. En annan viktig 
aspekt för att behålla kunskapsarbetare är kulturen eftersom det sägs vara enklare 
att skapa lojalitet och gemenskap till andra individer än till företaget i sig. För att 
hitta individer som passar in i företagskulturen är det viktigt att redan vid 
rekryteringen hitta personer med värderingar som stämmer överens med de 
gemensamma värderingar som finns inom företaget.  Slutligen påverkar en 
anställds möjlighet till karriär dennes arbetstillfredsställelse, eftersom det bidrar 
till utveckling samt att det är ett sätt att uppnå status och få bekräftelse på sin 
arbetsinsats och kompetens. 
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5.3 Upplevda externa alternativ 
 
De upplevda externa 
anställningsalternativen påverkar 
enligt March & Simon individens 
upplevda möjlighet till 
förflyttning, vilket i sin tur 
påverkar personalomsättningen. 
De faktorer som nämns av olika 
författare och som vi menar påverkar de upplevda externa alternativen, har vi valt 
att väva ihop under rubrikerna 5.3.1 Arbetsmarknaden och individen samt 5.3.2 
Uppsägningsbarriärer. 
 
 

5.3.1 Arbetsmarknaden och individen 
 
Tillgången på upplevda externa 
anställningsalternativ påverkas, enligt March 
& Simon, bland annat av den rådande 
ekonomiska situationen. När det finns gott om alternativa anställningar är de 
frivilliga uppsägningarna vanligare än vid tider då arbetsmarknaden är kärv.144 
Steel et al. framhåller detsamma och hänvisar till en undersökning som visar att 
de frivilliga uppsägningarna ökar när utbudet av arbeten ökar145. Bevan et al. 
menar även de att det vid mer fördelaktiga tider på arbetsmarknaden ökar 
möjligheterna för anställda, och kanske främst för anställda med högt 
marknadsvärde, att byta arbete146. Enligt Steel et al. är relationen mellan tillgång 
och personalomsättning positiv eftersom de flesta individer ser till att ha tillgång 
till ett annat arbete innan de lämnar sin nuvarande anställning. Att det finns ett 
samband mellan arbetsmarknadssituationen och personalomsättning är således 
kartlagt, men hur arbetsmarknadssituationen i kombination med de anställdas 
uppfattning om sin nuvarande arbetssituation påverkar personalomsättningen är 
ännu ett område som enligt Steel et al. är allt annat än självklart.147 

                                          
144 March, Simon, 1958 
145 Steel et al., 2002 
146 Bevan et al., 1998 
147 Steel et al., 2002 
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Hur många externa alternativ som individen uppfattar som möjliga beror, som 
ovan nämnts, delvis på tillgången till arbeten på marknaden. De alternativ som 
individen sedan uppfattar beror på tillgången till de arbeten som denne är 
kvalificerad till samt de alternativ som personen i fråga är villig att acceptera.148 
Orkan för ett liknande resonemang där även han framhåller att det finns 
begränsningar i antalet externa arbetsmöjligheter som individen uppmärksammar. 
Begränsningarna beror dels på att personer inte alltid är flexibla när det kommer 
till geografiska förflyttningar och dels på deras kapacitet och benägenhet till 
sökning. Individens benägenhet till att söka andra alternativ är enligt Orkan i sin 
tur kopplad till arbetstillfredsställelsen.149 Här kan vi se att författaren kopplar 
samman arbetstillfredsställelse och uppfattningen om möjliga externa alternativ. 
Vi uppfattar det som att vid hög arbetstillfredsställelse kommer individens 
önskan till förflyttning vara låg. Därmed kommer denne inte vara speciellt 
benägen att lägga ned tid på att eftersöka externa alternativ, vilket leder till att få 
möjliga externa alternativ uppmärksammas och tvärtom. 
 
March & Simon och Orkan framhåller även andra variabler som betydelsefulla 
när det kommer till hur många externa alternativ som uppmärksammas. En 
variabel är ålder, där yngre har fler alternativ än äldre.150 Orkan menar även att 
antal tjänstgöringsår är negativt korrelerad till personalomsättning, vilket ett 
flertal undersökningar visar. Denna negativa korrelation innebär att de individer 
med färre antal tjänstgöringsår inom organisationen är mer benägna att lämna 
organisationen än de med fler.151 Även Lundmark & Steen i Liukkonen har i sin 
studie från 1973 funnit samband mellan ålder där yngre har högre rörlighet än 
äldre. En annan variabel som Lundmark & Steen tar upp är korrelationen mellan 
befattning och rörlighet. Ju högre befattning desto lägre rörlighet.152  
 
Att individens uppfattning om antalet tänkbara externa alternativ påverkas av 
arbetsmarknadssituationen är enligt vår uppfattning ganska tydligt klargjort. Även 
ålder framstår som betydelsefullt för upplevda externa alternativ och således 
rörlighet eftersom ett flertal författare påpekar detta. Vidare anser vi att det borde 
existera ett visst samband mellan variablerna ålder, befattning och antal 
tjänstgöringsår. Anledningen är att det ofta inte är möjligt att uppnå en del 

                                          
148 March, Simon, 1958  
149 Orkan, 1974 
150 March, Simon 1958, Orkan, 1974 
151 Orkan, 1974 
152 Lundmark, Steen , 1973 i Liukkonen, 1996 
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befattningar förrän efter ett visst antal tjänstgöringsår. Detta innebär att det, i 
vissa fall, borde vara svårt att avgöra huruvida det specifikt är åldern som är av 
betydelse eller någon av de andra två variablerna när det gäller påverkan på 
personalomsättningen. En annan variabel som vi menar påverkar en individs 
uppfattning av möjliga externa alternativ, är dennes vilja och möjlighet till 
geografisk förflyttning. Har en individ starka band till en ort eller en region, 
kanske på grund av familj, släkt och vänner så känns det naturligt att anta att 
detta kommer att inskränka individens upplevda externa alternativ.  
 
 

5.3.2 Uppsägningsbarriärer 
 
Utöver arbetsmarknadsfaktorer finns en 
del andra variabler som påverkar en 
individs upplevda möjlighet att byta arbete. 
Enligt Alvesson är det exempelvis möjligt 
att juridiskt eller symboliskt försvåra för en individ att säga upp sig. Att juridiskt 
försvåra ett avhopp, via instrumentella faktorer, kan till exempel innebära att 
genom avtal göra det svårt för den anställde att ta med sig kunder när denne går. 
Detta innebär en möjlighet att stämma avhoppare om de gör detta, vilket 
troligtvis avskräcker individer från att agera på ett sådant sätt.153 Inom företag 
med partnersystem, som exempelvis revisions- och juristföretag menar Covaleski 
et al. och Grey att det är vanligt att knyta de seniora medlemmarna av företaget 
till sig genom att ha detaljerade juridiska och ekonomiska överenskommelser för 
att skapa disciplin och lojalitet vilket vi utvecklat under avsnitt 5.2.3 154 . Att 
symboliskt försöka förhindra avhopp innebär att företaget skapar en negativ bild 
kring de personer som har lämnat företaget och det sätt på vilket de gjort detta. 
Denna negativa bild kan sedan enligt Alvesson avskräcka andra från liknande 
avhopp. 155  Även Jäghult tar upp ägaravtal som en möjlighet till att försvåra 
avhopp bland annat genom överensstämmelser om konkurrensbegränsning. 
Detta innebär enligt författaren att företaget i ett tidigare skapat avtal förbjuder 
avhopparen från att öppna konkurrerande verksamhet inom exempelvis ett år 
eller så. Författaren påpekar dock att detta är en svår fråga rent juridiskt eftersom 

                                          
153 Maister, 1982 i Alvesson, 2000 
154 Cowaleski et al., 1998 och Grey, 1994 i Alvesson 2000 
155 Alvesson, 2000 
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ett avtal med detta innehåll kan ses som ett införande av näringsförbud, vilket 
enligt lag ej är tillåtet.156  
 
Att förhindra människor att lämna en organisation genom att skapa en negativ 
bild av avhopp eller att på juridisk väg försvåra en uppsägning ser vi som möjligt. 
Eventuella efterverkningarna av en juridisk tvist kan troligen komma att 
förhindra avhopp, men även uppmålandet av avhoppare och deras agerande som 
negativt skulle kunna avskräcka anställda från att agera likadant. Detta med tanke 
på att de då riskerar uteslutning och förlust av den sociala gemenskap som de 
kanske annars hade kunnat bibehålla även om de valt att byta jobb. 
 
 

5.3.3 Sammanfattning 
 
De två faktorer som tagits upp som betydelsefulla när det gäller vilka upplevda 
externa alternativ som kunskapsarbetaren upplever, beror delvis på 
arbetsmarknadssituationen samt vissa individuella förutsättningar. Det finns även 
en viss begränsad möjlighet för företag att påverka dessa upplevda möjligheter 
genom att upprätta olika typer av uppsägningsbarriärer. Dessa upplevda externa 
alternativ påverkar i sin tur individens upplevda möjlighet till förflyttning och 
därmed även företagets personalomsättning, vilket illustreras i figur 5.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.4: Sammanställning av de Externa faktorer som påverkar personalomsättning 

 

 

 

                                          
156 Jäghult,  1989 
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5.4 Anställningsavslut 
 
Ett flertal författare, bland annat Harris, framhåller vikten av att ta reda på varför 
personal slutar genom att genomföra en så kallad avgångsintervju eller enkät vid 
avslutande av anställningen 157 . Bevan et al. menar liksom Harris att den 
information som erhålls vid en avgångsintervju eller enkät kan vara användbar 
för ledningen när det gäller att förstå den beslutsprocess som ligger bakom valet 
att lämna organisationen. Denna information kan sedermera användas för att 
genomföra åtgärder för att påverka personalomsättningen på önskat sätt.158  
 

”Your intent is to learn as much as possible about why this person is leaving in the 
hope that you can implement changes that will help avoid more of these undesirable 
interviews in the future.”159 

 
Giacalone et al. menar även de att avgångsintervjuer kan vara ett sätt att minska 
oönskad personalomsättning men de framhåller dessutom vikten av denna typ av 
information, för att kunna upptäcka organisatoriska problem av andra slag. 
Genom att ta reda på hur de som slutar upplevde sin tid på företaget är det 
möjligt att få en helhetsbild, av deras upplevelse, som kan vara användbar på ett 
flertal olika sätt. De menar att det, om all denna information sparas, är möjligt att 
upptäcka en rad organisatoriska problem som exempelvis bristfällig kontroll, 
inkonsekvens när det kommer till belöningar och arbetsmiljö.160 Steel et al. och 
Sweeney för ett liknande resonemang och betonar vikten av denna typ av 
information för att på ett effektivt sätt kunna skapa en fungerande strategi för 
personalbehållning161. 
 
Att samla in denna typ av information kan således vara företaget till hjälp, men 
både Giacalone et al. och Sweeney påpekar att det ofta kan vara relativt 
kostsamt162. Sweeney fortsätter sitt resonemang med att påpeka att det ändå kan 
vara värt att genomföra informationsinsamlingen eftersom lite information är 
bättre än ingen, under förutsättning att den används. Detta är dels resursslöseri 
men kan även ge de anställda en negativ bild av företaget eftersom de kan få 

                                          
157 Harris, 2000, Bevan et al., 1998, Giacalone, 1997, Sweeney, 2002, Steel et al., 2002 
158 Harris, 2000, Bevan et al., 1998 
159 Harris, 2000 
160 Giacalone, 1997 
161 Steel et al., 2002, Sweeney, 2002 
162 Giacalone, 1997, Sweeney, 2002 
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uppfattningen att deras åsikter inte tas i beaktande.163 Pengar är dock inte det 
enda problemet när det gäller informationsinsamlingen, även genomförandet är 
betydelsefullt, enligt Bevan et al. och Giacalone et al., eftersom det påverkar 
värdet på den insamlade informationen. Dåligt genomförda intervjuer eller 
enkäter kan innebära att felaktig information samlas in. Giacalone et al. påpekar 
också att det kan föreligga en risk att den intervjuade inte är ärlig. Detta kan bero 
på att denne inte har något intresse av att vara ärlig och påverka ledningens 
möjligheter till att genomföra förbättringar i organisationen. Det kan även vara så 
att personen i fråga är rädd att svaren kommer att påverka före detta kollegor 
negativt, eller att informationen inte kommer att användas och att öppenhet 
därför är meningslös.164 
 
Författarna i ovanstående diskussion är överens om att den information som 
samlas in genom avgångsintervjuer och enkäter kan vara företaget till nytta om 
insamlingen sker på ett genomtänkt och bra sätt. Vi håller dock med Sweeney om 
att det är viktigt att informationen verkligen används med tanke på den kostnad 
informationsinsamlandet kan åsamka organisationen. 
 
 

5.5 Slutdiskussion 
 
Ett företags personalomsättning påverkas av ett stort antal olika faktorer där vi 
har valt att benämna de som till största del ligger inom företagets kontroll och 
därmed är påverkbara, som interna och de övriga som externa. I figur 5.5 visas en 
sammanställning av alla dessa faktorer. Utöver de samband som figuren visar är 
det värt att poängtera att den interna delen inte ligger helt frikopplad från den 
externa eftersom arbetstillfredsställelsen påverkar individens benägenhet att söka 
externa alternativ. Det finns dock ytterligare en variabel som företag behöver ta 
hänsyn till när det gäller personalomsättning och som inte framgår i figuren och 
det är anställningsavslut. Många författare hävdar att det är möjligt att via 
avgångsintervjuer och enkäter få tillgång till viktig information om 
kunskapsarbetares arbetstillfredsställelse och varför de väljer att sluta. Denna 
information kan sedan användas i förebyggande syfte för att genomföra 

                                          
163 Sweeney, 2002 
164 Giacalone, 1997 



Personalomsättningens orsaker  

 49

förändringar med avsikt att behålla nuvarande och framtida kunskapsarbetare 
och kanske till och med skapa en personalbehållningsstrategi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.5: Sammanställning av de externa och interna faktorer som påverkar personalomsättningen 
Källa: Utifrån figur 5.1, March & Simon, 1958, egen bearbetning
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6 Företag A 
 
 
I detta kapitel presenteras första delen av det empiriska material som insamlades vid de 
genomförda intervjuerna. Här redovisas den information som framkom hos Företag A. Det 
som framkom hos Företag B redovisas i nästföljande kapitel.   
 
Då båda företagen är anonymiserade benämns dessa istället för Företag A och B. 
Med anledning av detta kommer inte heller någon enskild företagspresentation 
att göras. Däremot följer nedan en kort beskrivning av revisionsbranschen vilket 
syftar till att ge en bild av hur revisionsföretag arbetar. 
 
Revisionsbranschen består av ett antal mindre och större företag, där vissa endast 
är verksamma lokalt. Andra verkar nationellt och/eller internationellt, med 
kontor över hela världen. Revisionsföretag arbetar inte endast med revision utan 
de erbjuder även tjänster inom ett flertal andra områden. Dessa områden är 
exempelvis redovisning, finansiell rådgivning och skatterådgivning, men även 
rådgivning och problemlösningar när det gäller företagsförvärv, försäljningar 
samt kapitalanskaffning.  För att en person ska kunna verka som påskrivande 
revisor, vilket innebär att kunna signera en företagsrevision, finns ett antal krav 
som måste uppfyllas. När dessa uppfyllts benämns revisorn som antingen 
godkänd eller auktoriserad. Det som skiljer dessa båda titlar åt är att en 
auktoriserad revisor, till skillnad från en godkänd, exempelvis får revidera 
börsnoterade företag och större företag med en viss balansomslutning. För att 
erhålla dessa titlar finns det krav på dels en akademisk utbildning och ett visst 
antal tjänstgöringsår, men revisorn måste även avlägga examinationsprov, se 
Bilaga 3. 
 
På Företag A gjordes sammanlagt fyra intervjuer med personer som arbetar som 
revisorer, varav en av dessa utöver detta arbete har ett visst rekryteringsansvar. 
Med tanke på att företagen är anonyma kan vi inte heller vid citat skriva ut vilken 
person som har sagt vad. Vi skiljer däremot på om det är den ansvarige eller 
någon av de övriga tillfrågade, anställda, som har uttalat sig. 
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6.1 Personalomsättning  
 
Personalomsättningen ses enligt den ansvarige på Företag A inte som en stor 
fråga, eftersom det är omöjligt för företaget att behålla all personal som de 
anställer. Alla kan inte arbeta sig upp i företaget och bli partners, då det inte finns 
plats för det. Det är snarare så att den låga personalomsättning som företaget har 
nu för med sig vissa problem, eftersom den inte lämnar lika stor plats för 
nyanställning eller uppflyttning i karriären för de som har kommit in sist till 
företaget. Orsaken till att personalomsättningen har varit så pass låg under de 
sista två till tre åren är, enligt den ansvarige, lågkonjunkturen och den dåliga 
arbetsmarknadssituationen. 
 
 

6.2 Arbetstillfredsställelse 
 
Under intervjuerna med revisorerna på Företag A framkom en bild av vilka 
faktorer som anses vara viktiga och mindre viktiga för att dessa ska trivas med 
sitt arbete. Presentationen av deras åsikter gällande detta görs under rubrikerna 
6.2.2 Arbetets utformning, 6.2.3 Gemenskap, 6.2.4 Karriär och belöningssystem. 
Detta avsnitt inleds dock med en beskrivning av företagens rekrytering, vilket 
delvis syftar till att visa på vilken typ av individer företaget söker. 
 
 

6.2.1 Rekrytering  
 
Den ansvarige tror att individer söker sig till deras företag på grund av ett starkt 
varumärke, samt det faktum att de gör sig synliga mot sin målgrupp, främst 
nyutexaminerade ekonomstudenter, via arbetsmarknadsdagar och dylikt. Det är 
även så att de, till skillnad från många andra företag, inte kräver tidigare 
erfarenhet av något slag. En orsak till detta är att tillvaron som revisor är speciell 
i vissa hänseenden, särskilt med tanke på tidrapporteringen och den press som 
medföljer. Det kan därför vara svårt för en individ att anpassa sig till detta nya 
arbetssätt, om denne tidigare haft ett arbete med helt andra förutsättningar. En 
annan orsak till varför de söker nyutexaminerade studenter är att arbetet innebär 
jobb med ett flertal olika företag. Med anledning av detta är det enligt den 
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ansvarige viktigt att inte låsa in sig i ett arbetssätt utan vara ganska öppen i sinnet 
och mottaglig för variation, vilket studenter ofta är. Det sista skälet som uppges 
är att de inte betalar några fantasilöner och att det därför kan vara svårt att få 
personer som arbetat med något annat innan att acceptera en lägre lönenivå än 
tidigare. 
 

Rekryteringsprocessen 
Rekryteringsprocessen på Företag A är uppdelad i ett flertal steg och hur aktivt 
de söker potentiella arbetstagare beror på den rådande arbetsmarknadssituationen. 
Vid lågkonjunktur är det sällan nödvändigt att annonsera eftersom de då får en 
hel del spontanansökningar, medan det vid bättre tider kan vara tvunget att 
annonsera. De ansökningar som kommer in studeras av två personer. Fem till tio 
personer väljs ut och tas in för en första intervju och utifrån dessa väljs två till tre 
personer ut för ytterligare granskning på en mer central nivå. Då studerar en 
person från HR avdelningen, en central funktion, de kvarvarande kandidaterna 
och genomför ytterligare en intervju och personlighetstest. Baserat på detta får de 
rekryteringsansvariga på kontoret en redogörelse över de bästa kandidaterna och 
gör sedan en bedömning av vem de kan tänka sig att anställa. De lämnar sedan 
denna rekommendation till kontorschefen som är ytterst ansvarig för beslutet. 
 
När det gäller att hitta rätt person för företaget försöker de hitta personer som de 
tror kommer att passa in i gänget, vilket ofta är svårt att bilda sig en uppfattning 
om enligt den ansvarige. De försöker även få en bild av om personen i fråga har 
integritet, social kompetens, stresstålighet och den tuffhet som krävs för att klara 
av arbetet, eftersom de på sikt måste kunna sälja sin egen tid. Det är även enligt 
respondenten nödvändigt att ha tillräckligt med kurage för att kunna stå upp mot 
kunder ibland, vilket kan vara jobbigt då det är de som betalar deras löner. 
 
Den ansvarige påpekar att det även är viktigt att de som söker jobbet är 
medvetna om vad det skulle innebära att arbeta där och vilka krav som kommer 
att ställas. De krav som personen i fråga specifikt tar upp är att det under vissa 
perioder mer eller mindre förväntas att den anställde skall ställa upp och arbeta 
mycket. 
 

”Jag tycker att det är bättre att vara ärlig med det redan under 
anställningsintervjuerna och de som inte tycker att det är värt det…då är det ju 
bättre att de söker sig någon annanstans tycker jag.” Ansvarig 
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Den bild som de från företagets håll försöker förmedla, enligt den ansvarige, är 
att det är ett spännande företag, med många utvecklingsmöjligheter. Dessa 
möjligheter är dock ingenting som kommer gratis, utan det är upp till den 
anställde att satsa. 
 
 

6.2.2 Arbetets utformning  
 
Under detta avsnitt redovisas de tillfrågades syn på sitt arbete och dess 
utformning. Övergripande när det gäller arbetet på Företag A uttrycker en av de 
anställda att det egentligen rent arbetsmässigt inte spelar någon roll vilket 
revisionsföretag de arbetar på, eftersom byråerna är ganska lika varandra. Även 
den ansvarige framhåller detta och påpekar att de olika företagen i branschen ofta 
upplevs som väldigt lika. Respondenten i fråga tror heller inte att det är en stor 
skillnad mellan de olika företagen. 
 

”Det är otydligt i den här branschen. Vad är skillnaden? Jag tror inte att det är 
speciellt stor skillnad om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror att de är rätt så lika.” 
Ansvarig 

 
Utveckling och Variation 

De revisorer som tillfrågades uppger att deras arbete karaktäriseras av en hög 
grad av variation och att det är en av anledningarna till att de trivs. Variationen 
orsakas bland annat av det faktum att näringslivet i Linköping till stor del utgörs 
av små och medelstora företag, vilket medför att de arbetar med relativt många 
uppdrag samtidigt. Det innebär att de ingår i ett flertal arbetsgrupper samtidigt 
och därmed får arbeta med många människor inom och utanför det egna 
företaget, vilket uppges vara roligt och bidra till deras egna lärande. Alla företag 
har sina problem och behöver hjälp med olika saker vilket gör att det hela tiden 
händer någonting lärorikt och utvecklande. 
 

”Det är just att det är så himla varierande arbetsuppgifter. Man stöter på så många 
olika typer av företag, många olika arbetsuppgifter. Det är en skön växling mellan 
att man är på kontoret och ute hos kunder väldigt mycket. Det finns alla de här 
inslagen och att man hela tiden lär sig saker.” Anställd 
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”Idag händer det väl att jag ställer frågan: Varför är jag kvar här? Förmodligen 
beror det mest på intressanta arbetsuppgifter i kombination med att det är ett rörligt 
jobb. Man får vara ute mycket, man träffar mycket människor och man stöter på 
nya problem att lösa. Det är ganska ombytligt på det viset.” Anställd 

 
En person som har arbetat länge på företaget uppgav att det är ett större 
kunskapsdjup på revisionsbyråer, jämfört med tidigare arbeten som denne har 
haft, i och med att det ges en större möjlighet att fördjupa sina kunskaper i 
företagsekonomi, finansierig och annat. 
 

”Det är mer kunskapsdjup på en revisionsbyrå och man får grotta mer i ärenden om 
man får uttrycka sig så. Det är helt enkelt intressantare ur kunskapsperspektiv i en 
revisionsbyrå än det var på banken då.” Anställd 

 
Självständighet 

Något alla de tillfrågade ser som väldigt betydelsefullt för deras 
arbetstillfredsställelse är den höga grad av självständighet som de uppfattar att de 
har eller kommer att få. De som inte har arbetat så länge menar att arbetet är 
relativt reglerat i början med tanke på att alla som börjar som nya får en 
handledare som de följer med ut på uppdrag. Med tanke på detta och det faktum 
att man som nyanställd inte vet hur arbetet ska gå till gör att självständigheten till 
en början är rätt begränsad. De anser dock att det ganska snart går att se att 
självständigheten ökar. 

 
”Det är ett mycket flexibelt arbete. I och för sig så får man jobba över en del, men 
det är ändå flex. Man får sköta sig själv. Det är eget ansvar mycket. Det är ingen 
som kollar en över huvud taget utan det är mycket eget ansvar…Visst jag är ju 
styrd till uppdraget men jag kan ju styra min tid själv och även vad jag gör, för jag 
har ju vissa delar som jag ska göra. Så jag upplever det ganska flexibelt ändå 
faktiskt.” Anställd 

 
En revisor som har arbetat något längre påpekar likt övriga att det råder stor 
frihet när det gäller arbetet och att planera sin egen tid. Denne framhåller dock 
att det är frihet under ansvar, eftersom det finns krav på att leverera resultat samt 
att det alltid är nödvändigt att visa hänsyn gentemot bland annat kunderna.  
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”…jag är fri som fågeln. Jag har naturligtvis krav på mig att leverera resultat och 
debitera timmar och arbeta med en viss kvalitet, men det är hygienfaktorer…Man 
måste ju ta hänsyn, det finns ju alltid begränsningar. Om jag säger att jag inte 
kommer imorgon utan jag tar ledigt. Det är ju ingen som bryr sig om det, eller om 
jag säger att jag kommer klockan tio för jag måste göra några privata ärenden. Jag 
styr i väldigt stor utsträckning själv. Men det är ju frihet under ansvar. Man måste 
ju kunna leverera både till uppdragsgivarna och intäktskronor till firman.” 
Anställd 

 
Alla de tillfrågade anser även att det finns goda möjligheter att påverka sin 
arbetssituation, genom att framföra önskemål om vilka uppdrag de helst skulle 
vilja arbeta med och vilka utbildningar de vill delta i. Dessa önskningar framförs, 
av de mer nyanställda, framförallt på de coachsamtal som genomförs årligen. 
Under dessa samtal genomförs en utvärdering av den anställde utifrån tre av 
dennes uppdrag. Den utvärderade har sedan möjlighet att framföra sina åsikter 
gällande sin nuvarande arbetssituation och hur de önskar att denna ska utvecklas. 
En av de relativt nyanställda uttrycker även att de har möjlighet att framföra 
önskemål gällande arbetssituationen och vilka branscher och vilken typ av kunder 
som de helst önskar arbeta med. Denne fortsätter sitt resonemang med att 
uttrycka att det dock ibland kan vara svårt för de ansvariga att tillgodose dessa 
önskemål. Orsaken uppges vara att det på ett sådant relativt litet kontor är 
nödvändigt att vara ganska bred kompetensmässigt och kunna arbeta med många 
olika saker, vilket gör att det är svårt att specialisera sig. 
 
När det gäller att påverka sin arbetssituation i övrigt framkom lite olika åsikter. 
Två av de tillfrågade menar att det är högt i tak i den meningen att det är möjligt 
att framföra sina åsikter och ta tag i projekt eller liknande som anses nödvändiga. 
Det viktiga är att den person som framför åsikten även är villig att ta tag i 
situationen eftersom det inte är möjligt att räkna med att någon annan ska göra 
allt. En av de tillfrågade anser dock att öppenheten inte är så bra som den skulle 
kunna vara eftersom det, liksom i de flesta organisationer, lätt kan vara så att det 
är budbäraren av negativa åsikter som straffas. Samtidigt påpekar personen i fråga 
att det även ofta är så att personer endast framför kritik men inga förslag på hur 
de vill ha det istället och menar att det är väldigt lätt att ställa krav underifrån som 
gynnar en själv eller andra anställda men som inte ger arbetsgivaren någonting.  
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”Ska man framföra någonting ska det vara en win-win situation så att båda tjänar 
på det om det inte är en uppenbar orättvisa eller svaghet i organisationen.” Anställd 

 
Tidrapportering 

En del i arbetets utformning som alla tagit upp som mer eller mindre negativ är 
tidrapporten och kravet på debiteringsgrad. De anställda vid Företag A har som 
krav att rapportera all sin arbetstid, och 85-90 procent av denna skall helst 
debiteras ut till kund. Detta innebär enligt de tillfrågade ett ständigt krav på 
effektivitet, och eftersom det är omöjligt att vara 100 procent effektiv hela tiden 
upplevs tidrapporten och kraven på debiteringsgrad som stressande. En orsak till 
att det är stressande är enligt en respondent att dessa faktorer bland annat ligger 
som bedömningsgrund för karriärklättring och löneförhandlingar. Flera av de 
tillfrågade påpekar att detta tidtänkande är någonting som genomsyrar hela 
företaget och att det är svårt att inte påverkas av det, även om de ansvariga i 
början påpekar att de inte ska tänka så mycket på det. De uppger även att denna 
debiteringspress ibland är väldigt jobbig gentemot kund, speciellt om dagen inte 
har varit så effektiv. En av de tillfrågade menar att detta framförallt gäller om 
kunden i fråga är liten eftersom de är väldigt priskänsliga. Ett par av 
respondenterna påpekar att det  händer att de arbetar lite extra utan att varken 
debitera kunden eller det egna företaget. 
 

”…Det finns mycket inbyggt i det där tänket och det vet alla om. Hela 
organisationen vet om det. Jag tror att alla någon gång har jobbat gratis. Antingen 
så har man gjort fel eller arbetat för långsamt eller haft en dålig dag av något skäl. 
Så det tror jag är rätt så jobbigt.” Anställd 

 
En annan tidsrelaterad faktor som tas upp, förutom tidrapporten, är den 
säsongsvariation som existerar. De menar att revisorer arbetar mycket intensivt 
under vissa perioder, framförallt under våren, medan intensiteten är lägre under 
resterande delen av året. Denna övertid är sedan möjlig att ta ut som ledighet 
under andra delar av året om så önskas och arbetet tillåter. 
 

”Vår arbetstid, det tror jag nästan är det bästa. Vi har högsäsong i januari, 
februari, mars när man jobbar jättemycket. Det innebär ju ofta att man kan ta 
väldigt lång semester. Det tror jag är väldigt positivt.” Anställd 
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När det kommer till den ansvariges syn på detta med självständighet menar 
denne att det faktum att alla är högutbildade och vill ha en hög grad av 
självständighet innebär en utmaning för företaget. Anledningen är att 
självständigheten gör det svårt att få alla individer inom organisationen att dra åt 
samma håll. 
 

”En stor utmaning när man jobbar med välutbildade, självständiga individer är ju 
att de kanske är på gränsen till väl självständiga emellanåt. Det är svårstyrt på det 
sättet att folk går sin egen väg och framförallt i en sådan struktur som jag visade lite 
tidigare… Det tror jag är den stora utmaningen, att få alla att gå åt samma håll.” 
Ansvarig  

 
 

6.2.3 Gemenskap 
 
Enligt de tillfrågade är arbetskamraterna oerhört betydelsefulla, då de bidrar till 
en känsla av samhörighet och gemenskap vilket är viktigt för att de ska trivas 
med sitt arbete och på sin arbetsplats. En av respondenterna menar att det på 
grund av detta som det känns roligt att gå till jobbet, då det innebär en möjlighet 
att träffa vänner. 
 

”Det är väldigt roligt. Känner man att man fastnar med något så har man alltid 
har någon att fråga och så är det ju roligt. Det är socialt. Man hinner ändå gå och 
fika och käka lunch ihop och i och med att det är ganska kul folk som jag jobbar 
med så är det ju väldigt trevligt för det känns som man jobbar med alla sina 
kompisar.” Anställd  

 
En av de tillfrågade uttrycker att även om det sociala är oerhört viktigt så är det 
svårt att särskilja betydelsen av detta från andra arbetsrelaterade faktorer. 
 

”Man kan säga att man har roliga arbetsuppgifter och trevliga eller roliga 
arbetskamrater. De två grejerna tror jag gör att man trivs. Jag har väldigt svårt att 
se mig själv sitta och jobba på ett löpande band men med jättetrevliga 
arbetskamrater. Det skulle inte jag vilja, eller på ett jätteintressant jobb men inga 
arbetskamrater. Det skulle jag heller inte vilja så jag tror att det är en 
kombination.” Anställd  
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En av de tillfrågade menar dock att även om arbetskamraterna är väldigt 
betydelsefulla, är det viktigt att påpeka att dessa kanske spelar en än viktigare roll 
i andra typer av företag än i revisionsföretag. Orsaken är att många ibland känner 
mer för uppdragsgivaren än för den egna organisationen, eftersom de jobbar så 
tätt ihop med sina kunder. Detta gäller speciellt i de fall där uppdragen löper över 
en längre tid. 
 
Den ansvarige uppger att det alltid inom ett företag finns en socialiseringsprocess. 
I Företag A:s fall är det bland annat ett kundfokus som uppmuntras. Sedan finns 
det även en del värderingar knutna till de olika professionella nivåerna eftersom 
de existerar krav på vad en person ska ha uppnått, vilka kvaliteter denna ska ha 
för att nå upp till nästa nivå. Det är dessutom viktigt att uppmuntra det sociala, 
men där påpekar den ansvarige att det aldrig går att tvinga någon till någonting, 
utan det går bara att skapa ett forum där det är möjligt att knyta kontakter och 
umgås. 
 

Lojalitet 
Att arbeta på en revisionsbyrå innebär mycket arbete ute hos kunderna. De 
tillfrågade uppger att de spenderar minst 50 procent av sin tid ute hos sina 
kunder. En av de anställda påpekar att banden till kunden ibland kan innebära att 
det uppstår intressekonflikter mellan företaget och kunden, där det kan vara svårt 
att välja vilken som är viktigast; företaget eller kunden. En annan av de tillfrågade 
menar dock att det ändå känns att de arbetar åt Företag A, eftersom det är deras 
arbetsmodeller, program och anställda som de arbetar mest med.  
 
På frågan om var de tillfrågades känsla av tillhörighet ligger, hos kontoret eller 
företaget i stort, varierade svaren. Den person som har arbetat längst inom 
företaget uppgav att känslan av tillhörighet ligger lika mycket hos företaget i stort 
som hos kontoret i Linköping. Personen i fråga tror dock att det generellt är så 
att de anställda känner mest för sina arbetskamrater och Linköpingskontoret och 
inte för företaget i stort.  
 

Jag skulle tro att de flesta svarar det här kontoret och kanske inte ens kontoret utan 
kamraterna. Det är svårt att veta vilken lojalitet man känner för varumärket.” 
Anställd  
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Respondenten förklarade sin egen delade känsla av tillhörighet med att ha 
ekonomiska och andra intressen i företaget.  
 
Av de två andra anställda som svarade på denna fråga uppgav den ena att känslan 
av tillhörighet låg hos företaget i stort medan den andre framhöll att den låg hos 
kontoret i Linköping. Den individ som svarade att tillhörigheten låg hos 
organisationen i stort motiverade detta med att det kändes av att det var ett stort 
företag de arbetade för, eftersom alla kontor regelbundet har gemensamma 
aktiviteterna såsom kurser, konferenser och liknande. Personen i fråga menar att 
det utöver det rent sociala även märks att de tillhör en stort företag med tanke på 
den kompetens som finns att utnyttja inom organisationen i sin helhet. 
 
 

6.2.4 Karriär och belöningssystem  
 
Inom Företag A finns det, enligt en anställd, en relativt påtaglig karriär i form av 
olika professionella nivåer. Meningen är att denna skall utgöra en stimulans för 
de anställda att kontinuerligt växa både personligt och professionellt, se figur 6.1. 
 

 
 

Figur 6.1: Professionella nivåer Företag A  
Källa: Internt material Företag A, egen bearbetning 

 
Alla som kommer som nya till företaget, och inte har tidigare erfarenhet av arbete 
i ett revisionsföretag, börjar som revisorsassistent och får en handledare tilldelad 
sig. För att godkännas för uppflyttning till nästa professionella nivå måste den 
anställde ha förvärvat ett visst antal färdigheter. Utnämningen sker normalt en 
gång per år och grundar sig på en helhetsbedömning av den anställdes 
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kvalifikationer. För att försäkra sig om att den anställde blir rättvist bedömd gås 
utnämningen igenom med en speciell grupp för avstämning innan den 
tillkännages. Det är kontorschefen som är ansvarig för utnämningarna fram till 
och med en viss nivå. Efter denna nivå utökas nominerings- och 
beslutsprocessen till en vidare krets av personer inom företaget i stort. 
 
På frågan hur belöningssystemet var utformat tog den ansvarige fram material 
som behandlade karriärstegen inom företaget. De första åren som anställd är 
löneutvecklingen relativt lika för alla och det existerar inga vinstdelningssystem 
för de nyanställda, utan upp till en viss karriärnivå har alla fast månadslön. När en 
individ sedan nått förbi denna nivå existerar olika vinstdelningssystem med 
många olika parametrar och komplicerade funktioner, vilka inte specificerades av 
den tillfrågade. För att uppnå de allra högsta nivåerna i karriärstegen ställs höga 
krav på bland annat ledarskap, affärsmannaskap, kompetens och förmåga att 
profilera kontoret och företaget. Det finns dock för samtliga nivåer detaljerade 
beskrivningar på vilka krav som ställs för att uppnå nästa steg, även om vi ej tagit 
del av dem. Utöver detta delas det ibland ut belöningar till de medarbetare som 
har visat framfötterna på något sätt, men i dessa fall finns inte några direkt 
uppsatta kriterier. Vad gäller utbildning är det någonting som alla de anställda får, 
framförallt de nyanställda, eftersom det finns många olika delar som den 
anställde måste kunna behärska för att klara av sitt arbete och kanske på sikt bli 
godkänd eller auktoriserad. Det gör att den ansvarige snarare ser utbildning som 
en nödvändighet än en belöning, men framhåller att det vid bättre tider finns 
större möjligheter att åka på mer exklusiva kurser. 
 
Den ansvarige påpekar även att belöningssystemet inte är det viktigaste när det 
gäller att behålla personal. Det är enligt denne mer den allmänna trivseln som är 
betydelsefull även om en utebliven belöning i vissa fall skulle kunna vara den 
avgörande faktorn vad gäller ett beslut att säga upp sig under förutsättning att 
trivseln redan är låg. 
 

”Det är ju klart att en sådan sak (utebliven belöning) skulle ju naturligtvis puffa 
neråt men då måste man ju vara bra nära gränsen att hoppa av redan innan för att 
det skulle vara det avgörande, det tror jag faktiskt.” Ansvarig 

 
Problemet vad gäller karriäravancemang är för tillfället att den rådande 
arbetsmarknadssituationen har gjort att personalomsättningen har varit ovanligt 
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låg de senaste två-tre åren. Detta har i sin tur inneburit att det har varit 
begränsade möjligheter till rekrytering eller avancemang för de yngre 
medarbetarna. Den ansvarige ser detta som problematiskt, eftersom det då är 
svårare att belöna de anställda som uppfyller kriterierna för avancemang. Det gör 
det även svårare för dem att utvecklas personligt och professionellt eftersom de 
sitter kvar på sina positioner med sina uppdrag och ansvarsområden. 
Utvecklingsmöjligheterna uteblir dock inte helt. Det faktum att det kanske blir ett 
visst stopp i karriären och utvecklingen tror den ansvarige kan bidra till att vissa 
personer väljer att sluta. En av de anställda tror även att en del personer har 
slutat för att de känner att de aldrig kommer att leva upp till de krav som ställs 
för avancemang. De kommer aldrig att klara av att bli revisorer och på sikt egna 
klientbärare. Detta har gjort att de vantrivs och väljer att lämna företaget. 
 

”Känner man att man inte lever upp till kraven då trivs man inte.” Anställd 
 
När det kommer till lönen påpekar den ansvarige att den ingångslön som erbjuds 
inom revisionsfirmor inte är speciellt hög. Det är dock möjligt att tjäna väldigt 
bra efter det att en viss nivå har uppnåtts. Detta gör att det inte går att titta på 
lönen som ett statiskt begrepp, utan det är även nödvändigt att se på 
löneutvecklingen över tid. Vidare är den ansvarige av åsikten att det inte bara är 
lönen som påverkar trivseln. Det är ju även det sociala och den möjlighet till 
ständigt lärande som finns. 
 

De anställdas syn på karriär och belöningssystemet 
Endast en av de tillfrågade, relativt nyanställd, använder sig av sin benämning i 
karriärstegen och påpekar att det är denna position som gäller till dess att 
godkännande uppnåtts. De tillfrågade revisorerna ser karriärstegen som en form 
av belöningssystem för alla anställda, även om de påpekar att det för de 
nyanställda inte innebär några egentliga belöningar de första åren, förutom 
löneförhöjning. Båda de yngre revisorerna saknar möjligheten att individuellt 
kunna påverka sin ersättningsnivå, inklusive lönen. En av dessa uttrycker en viss 
frustration över det faktum att lönen är relativt statisk de första två-tre åren och 
att alla oavsett prestationer följs åt lönemässigt. Personen i fråga menar att det 
säkerligen kan vara svårt att avgöra vem som ska ha mer eller mindre i 
löneförhöjning eftersom alla är under upplärning, men att då kalla det för 
individuell lönesättning känns inte rätt.  
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Samtliga tillfrågade uttrycker att lönen inom revisionsföretag till en början är 
lägre i jämförelse med andra branscher som har liknande utbildningskrav. För de 
yngre medarbetarna är det även lönen, tillsammans med tidrapporteringen, som 
upplevs som det mest negativa med arbetet. Den individ som arbetat längre inom 
företaget uttrycker inget missnöje över sin lön, men framhåller att det har att göra 
med att lönen nu är bra i jämförelse med i början. Efter att ha arbetat ett antal år 
uppnås en bra lönenivå som går bra att klara sig på vilket gör att lönen inte blir 
lika viktig längre. Respondenten ser inte heller lönen som den främsta 
motivationsfaktorn även om för lite lön skulle kunna få en individ att sluta. 
Samme person framhåller även att lönen är en sorts värdemätare gentemot andra.  
 

”Det sägs ju att pengar inte är en motivationsfaktor. Enligt vissa psykologer som 
håller på med sådant. Det är andra saker som styr. Däremot kan pengar vara en 
missnöjesfaktor, men inte en motivationsfaktor. Man jobbar inte mer om man får 
mer betalt. Däremot kanske man slutar om man inte får tillräckligt betalt.” 
Anställd 

 
De yngre menar att lönen är betydelsefull, eftersom de inte tjänar speciellt bra. 
De påpekar dock att lönen antagligen kommer att tappa i betydelse i takt med att 
den ökar. 
 

”Just nu är lönen väldigt viktig men det beror ju på att man inte har så hög lön. Då 
får ju den stor betydelse, mer än andra bitar. När man har kommit upp lite så 
kanske fem hundra kronor extra inte gör så mycket. Man kanske värdesätter 
andra saker då. Det är väl en av sakerna man skulle sätta upp på listan när det 
kommer till saker man inte är nöjd med.” Anställd  

 
En av de yngre medarbetarna påpekar dock att om lönen skulle komma att ligga 
alltför fel i framtiden skulle detta kunna leda till en uppsägning, under 
förutsättning att det alternativa arbetet var lika stimulerande. Denna person 
återkommer även till en önskan om att det borde finnas tydligare kriterier för vad 
som behöver göras för att erhålla bonus och löneförhöjning. När det gäller 
löneförhöjning är det meningen att en anställd som flyttas upp i karriärtrappan 
även ska få en löneförhöjning och för att nå dit finns det ett antal uppställda 
kriterier. Dessa kriterier för att få bonus och löneförhöjning upplever personen i 
fråga emellertid som väldigt subjektiva, vilket gör det svårt att veta vad som 
egentligen är nödvändigt att prestera. 
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”Så då vet jag ju för att komma till tredje nivån så finns det ett antal kriterier man 
kan gå in och läsa. Du ska göra si och du ska ha den förmågan och du ska vara 
utåt och du ska…det är mycket kriterier. Sedan är det ju väldigt subjektivt om jag 
uppfyller dem så det är det som är svårt… Det skulle vara lättare om man visste 
vad man skulle göra exakt för att få bonus eller något.” Anställd  

 
En annan del i belöningssystemet som två av de tillfrågade upplever som något 
som skulle kunna förbättras är visad uppskattning och uppmuntran, eftersom 
detta existerar i alltför liten omfattning i dagsläget. Har någon gjort ett bra arbete 
och arbetat mycket övertid är det ingenting som arbetsgivaren visar uppskattning 
för. Det är mer eller mindre förutsatt att de ska arbeta när det behövs. Att få lite 
mer återkoppling och uppskattning kostar inte speciellt mycket men skulle enligt 
de tillfrågade säkert göra många glada. De menar att det räcker med en klapp på 
axeln eller kanske en flaska vin och ett tack, det behövs ofta inte mer. 
 

”Ja det är svårt att säga hur man skulle bli mer motiverad. Men det är väl det här 
löpande att man får uppskattning för det jobb man lägger ner…att man bara får 
att någon säger fan vad bra jobbat och sådär att du har ställt upp.” Anställd  

 
En revisor uttrycker att det torde vara svårt att vara chef inom 
revisionsbranschen då denne ofta arbetar både som chef och som revisor. Detta 
innebär att det borde vara svårt för denna person att hinna med att göra allting. 
Att dels arbeta som chef och samtidigt vara ansvarig för ett flertal uppdrag och 
jobba ute hos kund.  
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6.3 Upplevda externa alternativ 
 
Under detta avsnitt presenteras de tillfrågades uppfattning av sina möjligheter att 
finna externa anställningsalternativ.  
 
 

6.3.1 Arbetsmarknaden och individen  
 
Enligt den ansvarige vid Företag A spelar konjunkturen och 
arbetsmarknadssituationen stor roll när det kommer till hur många som väljer att 
lämna organisationen. Vid gynnsamma förhållanden på arbetsmarknaden väljer 
fler att lämna företaget än annars. Personalomsättningen i sig uppfattas dock inte 
som en speciellt stor fråga, utan är enligt den tillfrågade en nödvändighet. Det är 
snarare så att konjunkturcyklarna ställer till det för dem, eftersom det utan dessa 
upp och nedgångar troligen skulle bli en jämnare personalomsättning. 
 
Det är enligt den ansvarige även så att det råder en lägre personalomsättning 
bland de medarbetare som har arbetat på företaget en längre tid. Respondenten 
menar att om en individ har stannat i fem år så stannar denna person ofta resten 
av livet. Enligt en annan av de tillfrågade kommer valet av att stanna eller lämna 
företaget som ganska naturligt efter ett par år, eftersom det då gäller att besluta 
om det är värt att satsa på att bli godkänd eller inte. Att välja att gå vidare och bli 
godkänd kräver en kraftansträngning eftersom provet fordrar en hel del studier 
samtidigt som arbetet skall skötas. 
 

De anställdas uppfattning om externa alternativ 
Den äldre av de tillfrågade menar att möjligheterna till att byta arbete har varit 
mycket goda under karriären, men att dessa antagligen är färre nu med anledning 
av åldern. Tidigare har dock möjligheterna varit mycket goda även om det aldrig 
riktigt har varit aktuellt, bland annat på grund av familjeskäl. 
 

”Det har inte förespeglat mig faktiskt. Jag har aldrig haft någon anledning att göra 
så. Jag har inte hittat något som i samlad bedömning ger mig bättre utbyte. Det är 
klart att då hade man behövt flytta och så där och när man väl har etablerat sig 
med familj och så där så vill man inte flytta bara för att göra karriär. Det beror väl 
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på vilka mål man har i livet och vad man vill uppnå. Men något tak finns det väl.” 
Anställd  

 
De andra respondenterna menar att det finns mycket goda förutsättningar för att 
byta arbete, under förutsättning att de har ett par års arbetslivserfarenhet. En 
person uttrycker även att ett byte efter ett par år skulle komma att innebära ett 
lönelyft på 3-4000 kr i månaden. De menar att det är skönt att veta att om dagen 
kommer då valet faller på att sluta så är arbetslivserfarenheten en bonus och inte 
bortkastad tid, eftersom de genom att ha arbetat på en revisionsbyrå uppnått en 
bred kunskap om hur olika företag fungerar. 
 

”Det är väl lite det som är skönt när man börjar inom revision att det är ju inte 
bortkastad tid. Visst, man går in ganska lågt men man utvecklas ju väldigt mycket 
måste jag säga och jag ser att man har stora möjligheter att byta. Mycket ser man i 
arbetsannonser, där skriver de att vi ser gärna att du har jobbat inom revision eller 
så.” Anställd 

 
En av de anställda menar att denna betydelsefulla arbetslivserfarenhet är motiv 
för vissa att arbeta på en revisionsbyrå under ett par år, eftersom de ser arbetet 
som en subventionerad vidareutbildning som sedan är en bra grund att stå på när 
de söker sig vidare till andra företag. Den ansvarige påpekar även att de flesta 
som har arbetat inom revisionsbranschen ett antal år är väldigt attraktiva på 
arbetsmarknaden och har fått ett eller annat erbjudande från sina klientföretag.  
 
 

6.3.2 Uppsägningsbarriärer  
 
Enligt den ansvarige och en av de andra tillfrågade är det inte så dramatiskt om 
någon önskar byta arbete, men reaktionerna blir mycket kraftigare om de väljer 
att gå till en konkurrent. Detta är i och för sig mycket ovanligt, men det har hänt 
ett par gånger. För partners finns i detta fall avtal med penaltyklausuler som 
innebär att det skulle kosta en partner en hel del om de skulle välja att gå till en 
konkurrent eller öppna eget inom samma bransch. Orsaken till att dessa klausuler 
existerar är att en partner har väldigt många kunder och att dessa ofta är mer 
lojala mot den personen som agerar deras revisor än revisionsbyrån i sig. Det gör 
att risken är relativt stor att företaget förlorar kunder om en partner slutar. 
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”…vilket för att hoppar den här personen av så tar den ju med sig det som vi 
upplever som byråns kunder. Fast det kan man ju diskutera vems de är men så 
upplevs det ju i alla fall och därför så tycker man ju att det gränsar till stöld. Därför 
är det inte alls populärt när sådant händer.” Ansvarig  

 
Problemet med att kunderna känner en större lojalitet gentemot sin egen revisor 
än dennes företag är enligt den ansvarige ganska svårt att göra någonting åt. I 
övrigt går det att konstatera att företaget önskar ha en viss personalomsättning 
och därför inte försöker försvåra för dem som vill gå om det inte är så att det är 
en medarbetare som värderas väldigt högt. Då kan de tänka sig att försöka hålla 
kvar individen i fråga genom att exempelvis höja lönen. 
 
 

6.4 Anställningsavslut  
 
Normalt sett vänder sig en anställd till kontorschefen för att säga upp sig. 
Huruvida det i dagsläget existerar någon process för uppsägningsavslut vet inte 
den ansvarige, eftersom det var ett tag sedan någon sade upp sig. Förr existerade 
någonting som benämndes som avvecklingssamtal och som användes i syfte att 
ta reda på varför personer valde att lämna företaget. Tanken var att en individ 
kanske är lite ärligare i den situationen, eftersom de inte har någonting att förlora 
på att vara ärliga. Huruvida denna procedur fortfarande gäller eller inte kunde 
den tillfrågade inte svara på, men framhåller att de normalt sett tar reda på varför 
en anställd väljer att avsluta sin anställning och vart denna initialt tar vägen. Det 
vanligaste är att de som slutat hamnar som ekonomichefer någonstans och i 
ungefär hälften av fallen är detta hos klientföretag. 
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6.5 Sammanfattning  
 
De anställda på Företag A trivs bra och har därför i dagsläget inga funderingar på 
att säga upp sig, men påpekar att detta naturligtvis kan ändras i framtiden om 
deras arbetssituation skulle förändras till det sämre. 
 

”Men varför jag jobbar här är väl för att jag började här en gång och sen trivs jag 
otroligt bra.” Anställd 
 
”Det är svårt att säga (om de tänkt stanna kvar), men just nu trivs jag. Jag trivs ju 
bra med att det är ett så flexibelt arbete och att man kan styra sin tid.” Anställd  

 
Orsakerna till att de i dagsläget trivs är flera, bland annat den variation som 
arbetet erbjuder och som bidrar till deras kompetensutveckling. De uppfattar 
även den självständighet som existerar som väldigt positiv eftersom ingen går in 
och styr deras dagliga arbete om det genomförs på ett tillfredsställande sätt. En 
annan betydelsefull faktor är arbetskamraterna och den känsla av gemenskap som 
de bidrar till, samt att de även spelar en viktig roll för deras möjlighet till 
utveckling. 
 
Det negativa med arbetet som framkommer är att de är tvungna att rapportera 
varje minut av sin arbetsdag och att de har höga krav på sig när det kommer till 
hur stor del av den tiden som ska debiteras ut till kund. Belöningssystemet, lönen 
inkluderad, är det som de yngre medarbetarna är mindre nöjda med, även om de 
vet att den kommer att bli bättre i framtiden. Utöver monetära belöningar 
påpekar de yngre att de önskar få mer uppskattning och uppmuntran och det 
framhålla att detta borde kunna förbättras något framförallt med tanke på att det 
inte kostar så mycket.   
 
Rekryteringsprocessen på Företag A omfattar ett flertal steg och deras främsta 
målgrupp är nyutexaminerade ekonomer, eftersom de troligtvis har lättare att 
anpassa sig till arbetssituationen på ett revisionsföretag. Både den ansvariga och 
de anställda uppfattar arbetet på en revisionsbyrå som väldigt meriterande. De 
revisorer som tillfrågats tror inte att det skulle vara några större problem att hitta 
en annan anställning, även om det i dagsläget är väldigt få som slutar med tanke 
på den rådande arbetsmarknadssituationen. För en partner kan det dock vara 
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problematiskt att ta en anställning hos en konkurrent eller öppna eget eftersom 
det är förknippat med straffavgifter. 



 

 70
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7 Företag B 
 
 
I detta kapitel presenteras den information som framkommit under intervjuer med 
respondenterna på Företag B. För detta kapitel gäller samma förutsättningar som presenterades 
i inledningen till föregående kapitel.   
 
På Företag B genomfördes totalt fem intervjuer med personer som arbetar som 
revisorer. En av dessa har utöver sitt arbete som revisor även ett visst personal- 
och rekryteringsansvar.  
 
 

7.1 Personalomsättning  
 
Företag B har haft en mycket låg personalomsättning de senaste åren. Den 
ansvarige uppskattar att det under de senaste fem åren endast är en person som 
har slutat utöver de som han kallar naturliga uppsägningar såsom exempelvis 
pension. Nationellt, framför allt i Stockholm och i andra storstäder, ligger dock 
personalomsättningen på en högre nivå, omkring tio procent. Att ha en 
personalomsättning på maximalt tio procent är för övrigt ett av styrmålen både 
för kontoret i Linköping och nationellt. Att Linköping har haft så pass låg 
omsättning ses dock inte som odelat positivt, då det blir svårare att låta yngre 
medarbetare avancera i karriären, vilket kommer att utvecklas mer under 7.2.4 
Karriär och belöningssystem.  
 
 

7.2 Arbetstillfredsställelse 
 
Under följande avsnitt presenteras vad revisorerna på Företag B anser vara viktigt 
för att trivas. Det framkommer även en bild av vad som inverkar negativt på 
deras trivsel. Presentationen av deras åsikter gällande detta görs under rubrikerna 
7.2.2 Arbetets utformning, 7.2.3 Gemenskap, 7.2.4 Karriär och Belöningssystem. 
Detta avsnitt inleds dock med en beskrivning av företagets rekrytering, vilket 
bland annat syftar till att visa på vilken typ av individer dessa företag söker. 
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7.2.1  Rekrytering  
 
Sättet på vilket en person rekryteras till Företag B varierar lite från fall till fall, 
men det sker till största del genom antingen annonser eller personliga kontakter. 
Själva rekryteringsprocessen är sedan indelad i tre steg. I det första brukar ett 
antal utvalda personer intervjuas av kontorschefen och en anställd med 
rekryteringsansvar. Därifrån går cirka tre personer vidare till nästa omgång, vilket 
innebär att de intervjuas av en av kontorets partners. Efter dessa intervjuer 
brukar de har en relativt klar bild av vem de vill anställa, och den personen får då 
gå igenom ett sorts psykologiskt test som utförs av ett bolag som Företag B 
anlitar i dessa sammanhang. När de söker nya medarbetare till Företag B är det 
viktigt att denne har vissa egenskaper. De vill ha en person som är driftig, har 
förmågan att arbeta relativt snabbt och effektivt samt att personen i fråga har 
social kompetens, eftersom revisorsyrket innebär mycket kundkontakter. Vidare 
anses det som viktigt att ge den anställde en korrekt bild av vad det innebär att 
arbeta på en revisionsbyrå och inte endast visa de positiva sidorna. De vill inte att 
den nyanställde först senare ska upptäcka att arbetet till exempel ibland är mycket 
stressigt, eller bli överraskade av att det sker en tidrapportering av arbetstiden.  
Den ansvarige menar att personer idag har en bättre bild av vad det innebär att 
arbeta på ett revisionsbolag. Detta beror delvis på att universiteten har blivit 
bättre på att informera om revisionsyrket, men även att revisionsbolagen själva 
marknadsför sig mer nuförtiden. 
 
De förväntningar som de anställda hade när de började på Företag B var 
framförallt att de skulle lära sig mycket genom att arbeta med kompetenta 
arbetskamrater. Ett par av de tillfrågade säger att de inte hade för avsikt att 
stanna kvar inom företaget när de började, utan såg det främst som en lärotid 
innan de skulle söka sig ett annat arbete. Båda fann emellertid arbetet som revisor 
mer intressant och givande än de hade förväntat sig, och det är därför de idag 
väljer att stanna kvar. En annan anställd säger att denne hade en mycket korrekt 
bild av vad det innebär att arbeta som revisor, eftersom denne kände någon med 
detta yrke. 
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7.2.2 Arbetets utformning  
 
Nedan redovisas hur revisorerna på Företag B uppfattar arbetets utformning och 
hur detta påverkar deras trivsel. Avsnittet är indelat i rubrikerna Variation och 
Självständighet, då dessa variabler framkom som mycket betydelsefulla. 
 

Variation 
Det som de flesta finner som positivt med sitt arbete är den stora variation som 
det innebär att arbeta som revisor. Det är bland annat arbetsuppgifterna som är 
varierande då de arbetar med många typer av företag, både mindre och större, i 
olika branscher samt att de stöter på olika typer av problem. I och med att de 
arbetar med många företag träffar de även mycket människor vilket de också 
finner mycket stimulerande.  
 

”Så att bara jobba med ett företag och sitta där som ekonomichef och kanske vara 
enda ekonomen på företaget. När man ställer det mot att du har den här 
blandningen och du jobbar med kanske hundra företag och träffar massor med olika 
människor, olika typer och olika branscher. Jag inbillar mig att det är den sociala 
biten och de här omväxlande arbetsuppgifterna som gör att man stannar.” Anställd 

 
Ett par av de tillfrågade menar att eftersom Linköpings näringsliv till största 
delen består av mindre och medelstora företag blir både arbetssituationen och 
arbetsuppgifterna något annorlunda. Detta jämfört med hur det är i storstäderna, 
Stockholm och Göteborg, där näringslivet till största delen består av stora företag. 
De menar att för att en revisor ska trivas på ett landsortskontor som i Linköping 
bör denne tycka om de uppgifter som finns där och det arbetssätt som det 
innebär att arbeta där, annars kommer de att söka sig någon annanstans. En 
person påpekar att en annan fördel med att arbeta i Linköping är närheten när 
det gäller att exempelvis vid behov kunna gå ett ärende på stan eller hämta 
barnen på dagis om de blivit sjuka. Denna variation av arbetsuppgifter och att de 
träffar mycket människor gör att de finner sitt arbete utvecklande och 
stimulerande då de hela tiden får lära sig nya saker.  
 

”Den kombinationen av trivsel och vettigt arbetsinnehåll i samband med bra 
stöttning. Vi har både skattekonsulter här, vi har kontakt med jurister och man 
har kollegor som är rätt kompetenta. Man utvecklas hela tiden, det är utmaningen. 
När man inte känner att man utvecklas längre utan bara gör saker på rutin…Det 
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tror jag inte att många av oss står ut med i längden utan då söker man en annan 
utmaning.” Anställd 

 
Det som således är viktigt för att de anställda ska trivas är att de får en möjlighet 
att utvecklas, att lära sig saker genom att hela tiden ställas mot nya utmaningar. 
En av de anställda nämner dessutom att en av orsakerna att denne började på 
Företag B var att det skulle ställas höga prestationskrav och därmed bli en stor 
utmaning. Ett par andra säger att det ställs krav på ett högt arbetstempo och att 
de arbetar mycket, framförallt under våren. En av dem påstår att revisorer 
antagligen är en av de yrkesgrupper som har mest övertid. Denne menar att detta 
delvis beror på att revisorer är tävlingsmänniskor.  

 
”Det är en tuff bransch vi lever i, men de flesta som jobbar här är 
tävlingsmänniskor. Så är det. De jobbar ofta, mycket och gärna och tycker att det är 
trevligt.” Anställd 

 
En revisor menar dock att det är bättre att ha mycket att göra än att ha för lite, då 
det är mer stressande eftersom det finns krav på att en viss tid bör kunna 
faktureras ut på kunder. Samme person menar att det dock inte får bli en orimlig 
börda.   
 

Självständighet 
Den faktor som samtliga nämner som den viktigaste anledningen till att de trivs 
med sitt arbete är att de har en stor frihet, självständighet och flexibilitet. Denna 
självständighet handlar till stor del om att de själva kan planera och styra sin egen 
tid utan att någon säger till dem vad de ska göra. De menar att det enda som styr 
deras tid och arbete är de olika behov som kunden har och att de följer de lagar 
och regler som finns. 
 

”Det finns ett krav att jag ska jobba min tid, men inom det här så finns det väldigt 
mycket frihet som jag styr själv där egentligen arbetsgivarens krav på mig mera är att 
jag ska fungera i min roll mot kunderna och i slutändan att kunderna ska acceptera 
det jag gör så att de vill betala och då är min arbetsgivare nöjd. Inte genom att styra 
eller att jag begär ledigt då och då. Det är ingen detaljstyrning på något sätt hos oss, 
men jag vet inte hur det fungerar hos andra.” Anställd 
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”Jag är inte ett dugg styrd ifrån företaget, från företagsledningen här. Visst har jag 
en policy, en kvalitet ett sätt att jobba och jag är styrd i och med att det är de som 
sätter mitt timpris, vad jag kostar per timme och jag är väl styrd av att jag ska 
debitera ut åttiofem till nittiofem procent av min arbetstid. Men annars är jag inte 
ett dugg styrd. Det är kunderna som styr, jag och kunderna tillsammans.” Anställd 

 
Att det är den anställde själv som påverkar sin tid tillsammans med kunden 
påpekas ett flertal gånger, men även deras kontorschef påverkar dem. Ett par av 
de tillfrågade menar att det sätt på vilket kontorschefen styr dem och deras arbete 
blir mest tydligt när det gäller timpriset. Det är kontorschefen som bestämmer 
hur högt detta timpris skall vara och om det blir för högt uppfattas det som 
mycket negativt, delvis på grund av att det upplevs svårare att ta betalt av 
kunderna. Utöver fastställandet av timpriset menar de anställda dock att 
kontorschefen inte styr deras vardagliga och löpande arbete, vilket de verkligen 
uppskattar. En revisor menar att det som skulle kunna få honom/henne att 
lämna företaget är om han/hon skulle ha en chef som försökte styra för mycket 
eller som skulle höja timpriset så mycket att han/hon skulle må dåligt av att 
fakturera ut tiden till kunderna. När det gäller de anställdas möjlighet att själva 
påverka sin arbetssituation menar den ansvarige att denna är ganska stor. På lång 
sikt kan den anställde påverka hur mycket som helst och då är det egentligen 
endast den anställdes egna ambitioner som sätter gränsen.  
 
På Företag B för alla revisorer en tidrapport i vilken de rapporterar all den tid 
som de spenderar med olika kundarbeten. Detta för att de sedan ska kunna 
fakturera ut tiden till kunderna. Denna tidrapportering upplevs av de flesta av 
revisorerna som en stressfaktor, även om somliga besväras mer av den än andra. 
Anledningen att den upplevs som en stressfaktor är att varje revisor har krav på 
sig att komma upp i en viss grad av fakturerbar tid, ungefär 85- 95 % av total 
arbetstid. Denna form av mätning leder till en ständig känsla av press på att 
arbeta så effektivt som möjligt. Pressen kommer dock inte endast från kravet på 
att uppnå en viss debiteringstid utan även att de vill arbeta så effektivt som 
möjligt för att de med gott samvete skall kunna fakturera ut tiden till kund. 
 

”Det är ju att vi för en tidrapport åtta timmar varje dag.  Och den tiden ska i 
princip debiteras ut på olika kunder…Och man ska ha så hög debiteringsgrad som 
möjligt då.  Så det är ju det jobbigaste, det är tidtagarur från det att man kommer 
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tills det att man går hem. Och fikar man i tjugo minuter så kanske man jobbar 
över i tjugo minuter.” Anställd 

 
Trots att tidrapporteringen upplevs som besvärande och stressande ser de inget 
alternativ som skulle fungera bättre, utan menar att det är den enda möjliga 
modell för att få ett faktureringsunderlag eller för att mäta de anställdas 
prestationer. 
 
 

7.2.3 Gemenskap 
 
Utöver självständighet och möjlighet att arbeta med utvecklande arbetsuppgifter 
finner de tillfrågade att det även är viktigt att de sociala relationerna fungerar för 
att de ska trivas på arbetsplatsen. De menar att det är mycket viktigt att arbeta 
med trevliga arbetskamrater för att de ska tycka att det är roligt att gå till arbetet. 
Arbetskamraterna kan sägas fylla två funktioner där det ena är den sociala biten, 
att de trivs tillsammans och exempelvis kan diskutera privata frågor och äta lunch 
tillsammans. Därutöver är de viktiga för att det upplevs som utvecklande att 
arbeta med kompetenta kollegor som de kan rådfråga, bolla idéer med och lära 
sig av. En person uttrycker även att det är skönt att ha tillgång till en skatteexpert 
och erfarna revisorer bredvid sig för att diskutera olika frågor. 

 
”Därför känns kontoret mer som min arbetsplats och då är ju egentligen 
arbetskamraterna otroligt viktiga som en del av det och som en del i att du väljer att 
stanna kvar istället för att du väljer att gå någon annanstans. Det finns ju ändå 
tankar på att det vore kul att göra någonting annat, men de människor som du har 
runt omkring dig, dels har du kunderna sedan har du dina arbetskamrater och även 
om vi är ute och far väldigt mycket och det kan ta flera veckor innan du ser vissa så 
betyder det ändå väldigt mycket.” Anställd 

 
Den ansvarige säger att det från företagets håll skapas en sorts arbetskultur 
genom att fokusera på sina medarbetare. Detta yttrar sig på så sätt att de ger de 
anställda utrymme för att få en balans mellan arbetet och den privata delen i livet. 
Denna inställning har ändrat sig något under det senaste årtiondet. Idag ses det 
inte som odelat positivt att en anställd arbetar så många övertidstimmar som 
möjligt, utan det är även viktigt att de anställda har en fritid eftersom de då 
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antagligen arbetar bättre på lång sikt. För att få reda på vad de anställda anser om 
sin arbetsplats och hur deras trivsel är genomförs en medarbetarundersökning. 
Detta är en grundlig undersökning där de anställda får framföra åsikter när det 
gäller en rad olika områden. 
 

Lojalitet 
I samband med att de pratar om hur viktiga arbetskamraterna är och vad de 
känner för sin arbetsgivare kommer ett par av de tillfrågade in på att de främst 
känner tillhörighet till kontoret i Linköping och inte till hela organisationen. En 
person uttrycker att det är lättare att känna sig som en del av kontoret, eftersom 
det är där som den enskilde anställde kan vara med och påverka uppsatta 
målsättningar och riktlinjer. Nationellt sett är den anställde endast en av flera 
tusen, vilket leder till att det upplevs som svårt att påverka organisationen i stort. 
En annan person påpekar att då arbetet skiljer sig så mycket åt dels mellan 
landsort och storstad, och mellan Sverige och internationellt är det svårare att 
identifiera sig med hela organisationen. Vidare menar de att nackdelen med att 
ingå i en stor organisation är att de lokala kontoren tvingas vara med att betala de 
overheadkostnader som uppstår på central nivå, genom till exempel 
utvecklingskostnader för diverse revisionsmetodiker. Eftersom de i Linköping till 
största del arbetar med mindre företag, menar de att de ofta inte har användning 
av dessa bitar i sitt arbete hos kunderna. Det upplevs således som negativt att 
dessa overheadkostnader läggs på det timpris som de fakturerar till sina kunder, 
eftersom dessa småkunder betalar för något som de inte har nytta av. 
 
Revisorerna spenderar långt ifrån all sin tid inne på kontoret. Ungefär femtio 
procent av sin arbetstid är de ute hos olika kunder och arbetar. Att de arbetar 
mycket hos klienterna ser de flesta som positivt, då det blir variation till att sitta 
inne på kontoret. En person menar dock att det även är viktigt att tillbringa tid på 
kontoret, då det är detta som formar gruppdynamiken. Om för mycket tid 
spenderas ute hos kunder uppstår inte samma känsla av tillhörighet till 
arbetskamraterna. En annan revisor ser dock en viss problematik med att arbeta 
så pass mycket med kunder som de gör i revisionsbranschen, eftersom det är lätt 
att känna för sina kunder. Det är då i vissa fall svårt att fakturera ut all arbetstid 
på en kund särskilt om det går dåligt för dem.  
 

”…man känner ju för sina kunder, man tycker ju om sina kunder. Och är det då 
ett företag som man trivs tillsammans med och man har jobbat tillsammans länge 
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och man ser att det går dåligt. Då är det jobbigt att fakturera ut den tiden. Det är 
jättesvårt. Men det måste man ju göra men man känner ju för dem så att 
säga…Man måste vara lojal både mot sin arbetsgivare och sin kund och det kan 
vara lite svårt.” Anställd 

 
 

7.2.4 Karriär och belöningssystem  
 
Företag B utgår från ett så kallat balanserat styrkort i fastställandet av sina mål. 
Dessa mål, vilket exempelvis kan vara att uppnå en viss omsättning, marginal 
eller marknadsandel, upprättas dels på central nivå men bryts även ner på 
kontors- och individnivå. För att styra företaget och dess individer mot dessa mål 
används en så kallad kompetensstege, se figur 7.1. I denna stege börjar en 
nyanställd som revisorsassistent och arbetar som detta i ungefär två år. Därefter 
nås nästa nivå och där stannar den anställde fram till dess att denne har en 
revisorstitel och själv får kunder och blir uppdragsledare. Då blir den anställde 
uppflyttad ytterligare en nivå, vilket medför vissa lönsamhetskrav och att en viss 
omsättning bör uppnås. På den näst sista nivån är revisorn i princip självgående 
eftersom denne nästan uteslutande arbetar med sina egna uppdrag. Det sista 
steget i trappan är att bli partner, vilket innebär att den anställde blir delägare. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Figur 7.1: Kompetensstege på Företag B 

Källa: Internmaterial från Företag B, egen bearbetning 
 
 

För att avancera från ett trappsteg till nästa finns det vissa uppställda krav som 
måste uppfyllas. Det handlar främst om att de anställda måste nå en viss 
debiteringsgrad, men på de övre trappstegen måste även en viss 
omsättningsökning och marginal uppnås. Utöver dessa finansiella mål finns det 
dessutom de som benämns som mer mjuka faktorer. Dessa är till exempel att en 
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de bör delta i kontorets marknadssatsningar och anordna trivselaktiviteter på 
kontoret. Somliga har även som krav att bidra till kunskapsspridningen på 
kontoret genom att exempelvis utbilda assistenterna och agera fadder åt dessa.  
 
Det är dessa uppställda kriterier som ligger till grund för eventuell bonus och 
uppflyttning i kompetensstegen. Den ansvarige tror dock inte att de anställda är 
speciellt medvetna om vad som krävs för de olika stegen. En anledning till detta 
tror denne är att de anställda inte anser det viktigt att veta på vilken nivå de 
befinner sig. De titlar som istället är viktiga är om en revisor är godkänd eller 
auktoriserad. Det är detta som ger dem möjlighet att kunna skaffa egna uppdrag, 
eftersom det är först då som de själva får skriva under revisionen. När det gäller 
de anställdas syn på titlarna i kompetensstegen säger en revisor att han/hon 
aldrig kommer ihåg vilket titel i kompetensstegen det är han/hon har. Andra 
pratar överhuvudtaget inte om dessa titlar men det framkommer dock om de är 
godkända, auktoriserade eller inte och vilka typer av arbetsuppgifter dessa titlar 
innebär. 
 
När revisorerna blir godkända eller auktoriserade innebär det inte automatiskt att 
de själva får skriva på de uppdrag som de arbetar på. För att få göra det krävs det 
att revisorn skaffar egna kunder som de själva blir ansvariga för. Detta kan 
innebära vissa problem eftersom de äldre revisorerna inte gärna släpper ifrån sig 
uppdrag till andra medarbetare, och att skaffa helt nya kunder är svårt. Det tar 
därför mycket lång tid att själv bygga upp sin egen kundstock, vilket innebär att 
revisorerna trots att de är godkända eller auktoriserade till viss del även måste 
arbeta som assistenter på andra revisorers uppdrag. Detta leder till att det blir ett 
stopp i karriären för de relativt unga revisorerna, eftersom de som har varit på 
kontoret längre sitter som ansvariga på de flesta av uppdragen och därmed 
hindrar de yngre från att utvecklas och få egna uppdrag. Det är bland annat på 
grund av denna situation som det inte ses som odelat positivt att ha en alltför låg 
personalomsättning, eftersom det blir svårare att ge de yngre möjligheten till att 
avancera. Anledningen till att det är viktigt att ha egna uppdrag är delvis att den 
anställde får en viss procentsats av faktureringsbeloppet men det innebär även att 
de får arbeta med mer intressanta och nya typer av arbetsuppgifter. Det är både 
den ansvarige och de övriga tillfrågade som talar om svårigheter när det gäller 
karriäravancemang. På frågan vad de tror att anledningen till att tidigare anställda 
slutade är, svarar de flesta att det berodde på just denna svårighet att få egna 
uppdrag. 
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”De här nya skulle ju sedan få nya arbetsuppgifter och vara ansvarig mot kunderna 
om man säger så. Och det blev inte så för där upp satt redan folk på alla 
positionerna. Det gjorde att man jobbade några år, man kände att man lärde sig lite 
grann och sedan sa det precis stopp. Det tror jag är den stora orsaken till att man 
ser sig om efter andra jobb.” Anställd 
 
”De (företaget) skulle nog inte ha något emot om några här i mellanskikten 
försvann så att de kunde premiera de som kanske är lika duktiga men yngre och 
som inte har kommit åt tillräckligt mycket uppdrag själva. Men problemet är att om 
vi slutar så tar vi med oss uppdragen också.” Anställd 
 

 
Belöningssystem 

På frågan om hur företagets belöningssystem ser ut gav den ansvarige en 
redogörelse av karriärsstegen. Denna fungerar, enligt den ansvarige, som så att 
det är först när en anställd har arbetat en tid och själv har blivit uppdrags- och 
faktureringsansvarig, som denne får möjlighet att hoppa på ett belöningssystem 
som ligger utöver lönen. Om den anställde väljer att hoppa på detta uteblir dock 
övertidsersättningen men de får istället en annan belöning. De som är partners 
har emellertid en egen form av bonussystem då de är delägare i firman. Vidare får 
samtliga revisorer som drar in nya kunder en viss procentsats av det fakturerade 
beloppet under det första året. Feedbacken och utvärderingen av hur de anställda 
har presterat i förhållande till de uppsatta målen i karriärstegen sker en gång om 
året genom så kallade utvecklingssamtal. Under dessa samtal diskuteras den 
anställdes arbetssituation, vad som är bra men även vad som kan göras bättre.   
 
Ett par av de tillfrågade säger att kontoret i Linköping inte använder sig av något 
belöningssystem. Andra är medvetna om att det finns och talar då främst om 
lönen och att de övriga belöningarna är mycket individuellt anpassade, bland 
annat genom system som den anställde själv kan välja att hoppa på eller inte. 
Majoriteten av de tillfrågade är relativt nöjda med det existerande belönings- och 
lönesystem och säger att det är rättvist. Det är endast en person som gärna skulle 
se att det fanns fler möjligheter till att få bonus. Ett flertal respondenter påpekar 
att lönesättningen på kontoret är självreglerande, för de revisorer med 
faktureringsansvar. Om dessa får en högre lön ökar även deras timpris till kunden, 
vilket leder till att revisorerna måste arbeta ännu effektivare. Därför är det inte 
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alltid som en anställd tycker att det är värt att få en högre lön även om denne kan 
få det.  
 

”Om man har kommit upp en bit och fakturerar själv så är det så att för varje gång 
jag får löneförhöjning så ökar mitt timpris om du förstår vad jag menar. Det är en 
funktion av det här. För varje gång mitt timpris ökar måste jag jobba lite snabbare 
mot kunderna och lite effektivare eller försöka ta mer betalt och det är svårt ibland. 
Det här är lite självreglerande. Det händer att jag vissa år inte vill ha en löneökning 
för jag vill inte kosta mer per timme.” Anställd 
 
”Det är ju ganska självreglerande. I princip kan du börja här och få etthundratusen 
i lön om du bara tar ut tretusen för varje timme du jobbar. Det finns ingen som är 
tacksammare än din arbetsgivare…När du har jobbat ganska länge så är det här 
lite självreglerande. I början när någon annan tar betalt för de timmar du gör åt 
kunder då är det mer kännbart. Då känner man av att en löneökning egentligen 
kräver att man fungerar i den arbetsroll som man har för annars kan man inte ta 
betalt för det. Så modellen som sådan är ju lite självreglerande, den är ganska tufft 
självreglerad, men så är det ju.” Anställd 
 

Två av de tillfrågade menar att denna direkta koppling mellan lön och 
debiteringspris inte alltid är bra, eftersom det inte alls är samma arbetsuppgifter 
som utförs hos olika kunder, framförallt mellan stora och små. En av dessa 
personer menar att det därmed är svårare att fakturera de mindre kunderna än de 
större, eftersom det är samma timpris för båda. Det har därför inom 
organisationen diskuterats att ha en differentierad prissättning. 
 
Ett par av de tillfrågade påpekar att det som de ser som sin verkliga belöning är 
självständigheten och att de har ett utmanande arbete där de ständigt lär sig nya 
saker. De anser även att lön är viktigt som ett erkännande för det arbete de har 
utfört, men det är inte det viktigaste, utan att det även är andra faktorer som 
påverkar deras trivsel. En revisor menar att det är viktigt att ha en balans mellan 
trevliga arbetskamrater, intressanta arbetsuppgifter och en bra lön. Den ena 
faktorn kan inte isoleras från den andre. Denne menar även att när lönen är 
relativt hög och det inte är några problem att klara sig på den, är det istället andra 
faktorer som blir viktigare. 
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”Det är ju så att om du har en rätt så bra lön är det jättelätt att säga att lönen inte 
betyder någonting. Inte när du har den (lönen) betyder den ingenting…Men som 
auktoriserad revisor när du har jobbat ett tag så har du en lön som de flesta klarar 
sig på, men det är ju rätt olika vad det innebär. I det läget värderar man 
arbetskamrater och arbetsuppgifter väldigt högt, men om arbetsuppgifterna vore 
trevliga och arbetskamraterna vore trevliga och du hade en lön så att du inte fick 
runt familjen, man har knappt pengar att man klara sig då ser du dig ändå om 
efter ett nytt jobb. Det vore lätt att säga att arbetskamrater och arbetsuppgifter är 
viktiga men lönen är också viktig.” Anställd  

 
Lönen ses även som en form av bekräftelse av det arbete som har utförts. Det 
blir delvis ett sorts erkännande från kunden i och med att om denne betalar så 
bör denne även anse att revisorn har utfört ett bra arbete. Ett flertal 
respondenterna menar dock att de även skulle vilja ha mer erkännande och 
bekräftelse från sin chef. Detta är något som de anses utdelas för sällan. Ett par 
av de tillfrågade säger att anledningen till varför denna typ av belöningar ofta 
uteblir är att deras kontorschef har för lite tid då denne kan sägas sitta på två 
stolar. Kontorschefen har dels egna kunder, och utöver detta ligger uppgifterna 
som kontorschef. En revisor menar att detta är ett problem som finns i hela 
revisionsbranschen och att det inte är så lätt att lösa. Om kontorschefen skulle få 
mer tid avsatt till personalfrågor skulle även kostnaderna öka och de andra 
revisorerna skulle vara tvungna att ta ut ett högre timpris.  
 
Revisorerna framhåller att deras preferenser när det gäller belöningar har ändrat 
sig under årens lopp. Samtliga säger att lönen var mycket viktigare när de började 
arbeta. Idag är det istället andra faktorer som är mer relevanta. Anledningen till 
att de har fått ändrade preferenser är, enligt de flesta av de tillfrågade, att de 
numera har en lön som de klarar sig på samt att deras värderingar har ändrats 
med åldern. Det är nu, som en person uttrycker det, viktigare att må bra. Vidare 
menar samma person att lönen idag är mindre relevant, eftersom familjen har 
kommit ifatt standardmässigt och materiellt. 
 

 ”De (preferenserna) har förändrats, för att från början så var det lön, lön, lön och 
lön och bil och sådana grejer…I början kanske man ville bli delägare och komma åt 
vinsterna och sådana grejer men idag är det viktigare att må bra på jobbet. Ha ett 
intressant jobb, må bra. Men grunden är ändå att du ska ha en så pass bra lön att 
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du kan åka på semester eller du har råd att köpa en ny cykel ifall den gamla går 
sönder eller du ska kunna bo bra. Det är grunden.” Anställd 

 
 

7.3 Upplevda externa alternativ 
 
Under detta avsnitt presenteras de tillfrågades uppfattning av sina möjligheter att 
finna externa anställningsalternativ.  
 
 

7.3.1 Arbetsmarknaden och individen 
 
Företag B har som tidigare nämnts en mycket låg personalomsättning. Den 
ansvarige framhåller att inte ens under den senaste högkonjunkturen var det 
någon som valde att lämna kontoret, trots att det under denna period var mycket 
lätt att få andra anställningar. De arbeten som är aktuella för dem som väljer att 
sluta som revisorer är framförallt arbeten som ekonomiansvarig eller 
ekonomichef på ett företag. Den ansvarige säger att man som revisor får 
anställningserbjudande från andra företag, bland annat kundföretag. Vidare 
påpekar denne att det ofta innebär ett relativt stort lönelyft att börja arbeta på ett 
företag utanför revisionsbranschen. Även ett par av de andra tillfrågade menar att 
de har fått erbjudande om andra anställningar, men har avböjt dessa. En revisor 
säger att anledningen till att dessa erbjudande har avböjts är att de inte totalt sett 
har erbjudit mer än vad som erbjuds av det nuvarande arbetet när det gäller lön, 
arbetskamrater, självständighet, möjligheten till att lära sig nya saker och 
varierande arbetsuppgifter. Denne menar vidare att det är små rörelser mellan de 
olika revisionsföretagen delvis på grund av att det är tradition att detta inte görs.  
 
Samtliga uppfattar sina möjligheter till att finna alternativa anställningar som 
mycket goda i fall de skulle vilja byta arbete. De menar att den kunskap som en 
person får genom att arbeta på en revisionsbyrå är mycket värdefull för andra 
företag. Flertalet nämner att det även finns en möjlighet att lämna kontoret och 
starta eget, själva eller med andra arbetskamrater, om de skulle bli missnöjda med 
sin nuvarande arbetsplats. En viktig anledning till att detta är möjligt är att de 
allra flesta kunderna då skulle följa med sin revisor till det nya företaget.  
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De tillfrågade ser vissa faktorer som skulle kunna hindra dem från att lämna sin 
nuvarande anställning. Ett par av revisorerna påpekar exempelvis att de blir mer 
kräsna med åren, efterhand som de blir mer erfarna. Om de ska byta arbete måste 
det därför vara ett arbete som verkligen är bättre än det nuvarande om det ska 
vara värt det. De menar även att det ofta blir svårare att hitta andra arbeten i takt 
med att de blir äldre. En person menar att möjligheterna till att hitta alternativa 
anställningar även reduceras av att denne inte är villig att flytta från regionen. 
Vidare påpekar denne att det rådande konjunkturläget på arbetsmarknaden 
påverkar på så sätt att om arbetsmarknaden hade varit mer gynnsam idag, hade 
denne eventuellt tittat lite mer på vilka alternativ som fanns tillgängliga.  
 
Ett par andra revisor påpekar att revisionsbranschen antagligen kommer att gå 
igenom en del förändringar med tanke på att det eventuellt kommer nya regler 
gällande jävsituationer. I framtiden kommer en revisor i så fall endast få arbeta 
med rent revisionsarbete och inte rådgivning i samma utsträckning som idag. 
Detta innebär ett problem för hela revisionsbranschen eftersom om alla dagens 
revisorer skall arbeta med endast revision kommer det att finnas för många 
revisorer. En anställd menar att vad som kommer att hända med deras yrke i 
framtiden är därmed ovisst och att det gäller att fundera på om ens största 
intresse ligger inom revision eller rådgivning. 
 
 

7.3.2 Uppsägningsbarriärer  
 
Det finns faktorer som hindrar de anställda från att säga upp sig, bland annat 
juridiska förbindelser, vilket den ansvarige beskriver. De som är partners är 
nämligen uppbundna av avtal, vilket innebär att de får betala stora skadestånd i 
fall de skulle lämna företaget. Det är därför mycket ovanligt att en partner lämnar 
företaget. 
 
Övriga anställda är inte uppbundna genom avtal men en av dem säger att det 
ändå inte är helt enkelt att byta arbete. Dels är det svårt för att det tar en viss tid 
att komma in i ett nytt arbete och dels är det svårt att lämna sina arbetskamrater. 
Den ansvarige anser att det även handlar om att en revisor har lagt ner mycket tid 
och arbete på att bli godkänd eller auktoriserad. Innan denne har hunnit bygga 
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upp sin egen kundstock har denne även tjänat lite mindre än vad denne kunde ha 
gjort på ett annat arbete. Det upplevs därför inte så enkelt att lämna företaget när 
de slutligen har börjat få egna kunder och när det även har börjar betala sig 
lönemässigt att arbeta som revisor. 
 
 

7.4 Anställningsavslut  
 
Eftersom det inte är speciellt vanligt förekommande att anställda säger upp sig på 
Företag B är det lite oklart exakt vad som händer i en sådan situation. Det finns 
inget formellt bestämt sätt att behandla denna fråga. Om en anställd vill säga upp 
sig från Företag B görs det dock försök att ta reda på anledningarna till detta. 
Vilka åtgärder som sedan vidtas beror lite på vem det är som vill sluta och vad 
orsaken är. Om den anställde ifråga ämnar lämna revisionsbranschen och börja 
arbeta som exempelvis ekonomichef ombeds denna att arbeta uppsägningstiden 
ut. Om samma person däremot har tänkt börja hos ett av de konkurrerande 
revisionsbolagen får de antagligen gå med en gång, men detta händer emellertid 
mycket sällan. Är det dessutom en revisor som har egna kunder som funderar på 
att lämna företaget för ett annat revisionsbolag bli reaktionerna stora. Vem det är 
som slutar påverkar även vilka åtgärder som vidtas för att försöka behålla denna 
person. Är det en anställd som anses lätt att ersätta tillåts denna antagligen gå 
utan större åtgärder. Är det inte det görs det sannolikt större försök att reda ut 
eventuella missnöjesfaktorer och för att få denne att stanna. 
 
 

7.5 Sammanfattning  
 
Företag B har haft en mycket låg personalomsättning de senaste åren. De 
tillfrågade uppskattar sin frihet och självständighet i stor utsträckning, men de 
finner även själva arbetet intressant. Vidare värderar de att arbetet är varierande 
och utvecklande och att de får arbeta med trevliga och komptenta kollegor. Det 
är dessa faktorer de omnämner som anledningen till att de väljer att stanna kvar 
på företaget. 
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Det som uppfattas som mindre positivt är tidrapporteringen som är en 
stressfaktor. Vidare är det relativt svårt och kan ta lång tid att avancera i karriären 
eftersom det är svårt för tämligen nya revisorer att skaffa egna uppdrag. De 
tillfrågade anser sig inte styrda av sin kontorschef, men vissa påpekar att denne 
ändå påverkar genom att det är kontorschefen som bestämmer deras timpris. 
Somliga framhåller även att de i viss utsträckning saknar erkännande och 
bekräftelse från kontorschefen, samtidigt som de tror sig veta vad detta beror på.  
 
Företag B:s rekryteringsprocess är indelad i tre steg där de bland annat söker en 
person som är driftig men denne bör även vara socialt kompetent. Det anses som 
viktigt att ge den anställde en riktig bild av arbetet på en revisionsbyrå så att den 
potentielle arbetstagaren vet vad som krävs, men även vilka möjligheter som 
finns. De förväntningar som de tillfrågade hade när de började på Företag B var 
framför allt att de skulle lära sig mycket. 
 
Eftersom de idag har lärt sig mycket genom revisionsyrket uppfattar revisorerna 
det som att de har mycket goda möjligheter att byta arbete om de skulle önska 
det. Det som dock skulle hindra dem är exempelvis konjunkturläget, personlig 
anknytning till regionen, arbetskamrater och ålder. Vad som skulle hända om en 
anställd skulle säga upp sig är lite oklart men det beror framförallt på vem det är 
och vad det beror på. Det sägs dock vara mest negativt att mista de revisorer med 
många egna kunder, eller om en anställd går till en konkurrerande revisionsbyrå 
istället för att lämna branschen helt. 
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8 Analys 
 
I analysen avser vi att diskutera och besvara de problemfrågor som ställdes upp i 1.2 
Problemdiskussion. Dessa besvaras med utgångspunkt i den modell som byggdes upp i det 
teoriavsnitt som behandlar personalomsättningens orsaker och det empiriska material som har 
insamlats. 
 
Grunden till den modell som vi utgår ifrån är March & Simons165  generella 
teorier om personalomsättning, som vi byggde ut med teorier gällande 
kunskapsarbetare, se figur 5.5. I modellen finns en så kallad intern och extern del, 
där den interna behandlar de faktorer som påverkar arbetstillfredsställelsen som i 
sin tur påverkar den upplevda önskan om förflyttning och personalomsättningen.  
Den externa delen behandlar de faktorer som påverkar den anställdes upplevda 
möjligheter till förflyttning som vidare leder till personalomsättning.  
 
Även om hela analysen syftar till att besvara problemfrågorna vill vi göra dessa 
svar tydligare genom att i slutet av kapitlet föra en slutdiskussion. Första delen i 
slutdiskussionen avser att svara på vår första problemfråga om vad det är som 
påverkar kunskapsarbetare i valet att stanna kvar och utvecklas inom ett företag. 
Nästa del i slutdiskussionen syftar till att svara på vår andra problemfråga, om de 
ansvariga inom kunskapsföretag tar hänsyn till kunskapsarbetarnas behov i syfte 
att, med hjälp av styrning, få dem att stanna. 
 
 

8.1 Personalomsättning 
 
Som tidigare nämnts behandlar denna uppsats den frivilliga externa 
personalomsättningen. Enligt Brannick och Bevan et al. gäller det dock inte bara 
att göra denna distinktion. Det är även nödvändigt att reflektera över om den 
personalomsättning som företaget har är bra eller dålig, där det förstnämnda 
innebär att det är den personal som är minst värdefull som väljer att lämna 
företaget.166 I vår undersökning framkommer att inte någon av de ansvariga i 
företagen uppfattar att personalomsättningen ses som ett stort problem inom 

                                          
165 March, Simon, 1958 
166 Brannick, 2001, Bevan et al., 1998 
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företagen, så länge den befinner sig på en rimlig nivå. De ansvariga menar 
därmed, likt Bevan et al.167, att all personalomsättning inte är av ondo.  För 
tillfället är den dock inom båda organisationerna alltför låg, vilket inte ses som 
odelat positivt, eftersom det försvårar de yngre medarbetarnas möjligheter att 
avancera karriärmässigt. Anledningen till detta är att de äldre och mer 
kvalificerade är ansvariga för de flesta uppdragen, och när de väljer att stanna 
inom organisationen lämnas mindre utrymme för de yngre att avancera. Detta 
innebär dock inte att de från företagens håll vill att de mer kvalificerade ska 
lämna företaget, eftersom även det kan medföra problem, speciellt om de tar 
med sig sina kunder. Vi ser även att de båda företagen försöker att uppnå det 
som Brannick ovan benämner som bra personalomsättning, genom att de vidtar 
olika åtgärder beroende på vem som vill sluta. Ju viktigare personen i fråga är för 
organisationen desto fler åtgärder tas för att övertala denne att stanna. 
 
Utifrån ovanstående diskussioner menar vi att personalomsättning är en viktig 
fråga i kunskapsföretag. Det viktigaste är emellertid inte att koncentrera sig på en 
personalomsättningssiffra i sig, utan på dess sammansättning. Det är exempelvis 
inte bra om det är de mest värdefulla medarbetarna som väljer att lämna 
organisationen. 
 
 

8.2 Arbetstillfredsställelse 
 
Det som framkommit i denna studie är att trivseln, det vill säga 
arbetstillfredsställelsen, är av betydelse för valet av att stanna i en organisation, 
vilket överensstämmer med vad bland annat March & Simon168 påpekat. På båda 
företagen framgår att de tillfrågade stannar inom organisationerna på grund att de 
trivs. 
 

”Men varför jag jobbar här är väl för att jag började här en gång och sen trivs jag 
otroligt bra.” Anställd, Företag A  
 

De faktorer som i vår studie framkommit som betydelsefulla för 
arbetstillfredsställelsen överensstämmer i stort med vad som framställs i kapitlet 

                                          
167 Bevan et al., 1998 
168 March, Simon, 1958 
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Personalomsättningens orsaker, och vi kommer därför att föra en diskussion 
kring dessa faktorer utifrån en liknande rubrikstruktur som i denna. 
 
 

8.2.1 Rekrytering 
 
Enligt oss finns det i både Företag A och B väl utarbetade rekryteringsprocesser. 
De har båda ett flertal steg som de potentiella arbetstagarna måste genomgå 
innan de kan bli anställda. Båda företagen har även vissa kriterier när det gäller 
vilken typ av kvalifikationer och egenskaper som den blivande arbetstagaren bör 
ha. Det existerar i de undersökta företagen således en relativt hög medvetenhet 
om hur betydelsefull rekryteringsprocessen är. I Företag A påpekar den ansvarige 
att det är viktigt att de som anställs har möjlighet att anpassa sig till den speciella 
situation som det innebär att arbeta med exempelvis tidrapportering. Det är även 
viktigt att individen passar in socialt med övriga medarbetare, samt att denne kan 
acceptera den initialt låga ersättningsnivå som de erbjuder. De ansvariga i båda 
företagen framhåller dessutom vikten av att de potentiella arbetstagarna får en 
rättvisande bild av vad arbetet innebär, eftersom de annars inte kommer att klara 
av det i längden. Detta överensstämmer med Bevan et al:s169 resonemang om att 
företag måste informera den arbetssökande om hur det är att arbeta på företaget 
så att denna inte har felaktiga förväntningar, eftersom det kan leda till missnöje. 
 
Vi menar utifrån dessa resonemang att det inom de båda företagen läggs stor vikt 
vid rekrytering, då de är medvetna om att rekrytering är en viktig del för 
personalbehållning. Anledningen till att vi anser att det existerar en medvetenhet 
om rekryteringens betydelse för personalomsättningen är att de ansvarigas 
resonemang överensstämmer med vad Kaye & Jordan- Evans framhåller; att den 
nyanställde bör ha rätt kvalifikationer för att klara av arbetet men även rätt 
värderingar för att passa in i organisationen170.  Brannick, som också poängterat 
att rekrytering är viktig för personalbehållning, påstår emellertid att betydelsen av 
denna process ofta undervärderas av företag171, vilket inte framkommer i vår 
empiriska studie. 
 

                                          
169 Bevan et al., 1998 
170 Brannick, 2001, Kaye, Jordan-Evans, 2000 
171 Brannick, 2001 
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Till skillnad från vår utgångspunkt i teoriavsnitt 5 Personlomsättningens orsaker 
menar vi att rekryteringen inte påverkar arbetstillfredsställelsen direkt, såsom det 
framgår i figur 5.5. Det är snarare så att den påverkar arbetstillfredsställelsen 
indirekt via de andra faktorerna, belöningssystem, arbetets utformning och kultur. 
Om företaget rekryterar en individ som trivs med den rådande företagskulturen 
och det sätt på vilket arbetet utförs och belönas kommer denne att uppleva en 
hög arbetstillfredsställelse. Trivs dock inte individen med ovanstående faktorer 
leder det troligtvis till lägre arbetstillfredsställelse och i sin tur en större önskan 
om förflyttning. 
 
 

8.2.2 Arbetets utformning 
 

Utveckling 
Undersökningen visar att alla de tillfrågade, oavsett företag, trivs med och 
värdesätter utvecklande arbetsuppgifter. Detta överensstämmer med vad 
Papmehl och Zidle framhåller; att kunskapsarbetare vill ha möjlighet att utvecklas 
och växa intellektuellt172. Det som i denna undersökning främst har visat sig leda 
till individernas kompetensutveckling är den variation som deras arbete innebär. 
Respondenterna arbetar med många typer av företag där de stöter på varierande 
problem och arbetar med olika människor, både inom sitt eget företag och ute 
hos kunder. Vikten av variation och utveckling visar sig även genom att ett flertal 
av respondenterna har påpekat att vissa medarbetare har valt att sluta just på 
grund av att de får arbeta med samma arbetsuppgifter alltför länge, och därmed 
inte lär sig någonting nytt.  
 
Zidle menar att kunskapsarbetare önskar kompetensutveckling på grund av att de 
inte vill gå miste om sin attraktivitet på marknaden, vilket de gör om de inte 
uppdaterar sina kunskaper173. Detta anser vi oss inte kunna styrka med tanke på 
vad som framkom vid de genomförda intervjuerna.  Visserligen är det så att ett 
par respondenter började inom branschen av den anledningen att de ansåg 
arbetet skulle bli en givande läroperiod inför framtida anställningar. Dessa 
individer är dock fortfarande, efter en längre tid, kvar i företaget trots att de är 
medvetna om att de kunde ha fått andra arbeten om de hade velat. Det är delvis 
                                          
172 Papmehl, 2002, Zidle, 1998 
173 Zidle, 1998 
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på grund av detta som vi är av uppfattningen att det inte är med anledning av sin 
attraktivitet på marknaden som de vill ha utveckling. Det har snarare 
framkommit att respondenterna helt enkelt trivs med utvecklande arbetsuppgifter, 
då det upplevs som roligare, intressantare och mer givande för egen del att få 
utnyttja sina kunskaper och vidga sitt intellekt. Vi menar därmed att de inte 
verkar ha ett sådant externt karriär- och framtidsfokus, som Zidle 174  ovan 
påpekar. Det är snarare så att det viktigaste är att uppnå en hög 
arbetstillfredsställelse i vardagen. Att detta är fallet framgår bland annat av att 
somliga av de tillfrågade inte var villiga att försaka den vardagliga trivseln för 
karriärmässiga och monetära belöningar. Det viktigaste var att må bra och inte 
försaka de andra värdena i livet bara för att göra karriär och/eller tjäna mer 
pengar. 
 

”Det är klart att då hade man behövt flytta och så där och när man väl har 
etablerat sig med familj och så där så vill man inte flytta bara för att göra karriär.” 
Anställd, Företag A 
 

Att utveckling bidrar till de tillfrågades trivsel skulle även kunna förklaras genom 
Druckers175 påstående, att kunskapsarbetare behöver utbildning och utveckling 
för att till fullo kunna utnyttja sin kunskap i arbetet. Det kommer hela tiden nya 
lagar och rekommendationer inom revisionsbranschen som revisorerna måste 
lära sig och arbeta utefter. Detta är säkerligen inte någonting unikt för 
revisionsbranschen, utan det kommer säkert kontinuerligt nya rön inom hela 
konsultbranschen. Om kunskapsarbetaren inte får möjlighet att följa med i denna 
utveckling, genom bland annat utbildning, kommer denne antagligen att uppleva 
det som svårare att klara av arbetet. En respondent på Företag A säger dessutom 
att en individs trivsel påverkas negativt om denne upplever det som svårt att klara 
av arbetet. 
 
Zidle och Papmehl påpekar även att kunskapsarbetare vill ha möjlighet till 
utveckling via arbete med andra kompetenta individer176. Detta visade sig även i 
vår undersökning då arbetskamraterna kan sägas ha en viktig kollegial roll, 
eftersom de tillfrågade påpekade att de genom dessa får en möjlighet att lära sig. 
Vi ser även att medarbetarnas kollegiala betydelse skulle kunna grunda sig i att de 
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175 Drucker, 2003 
176 Zidle, 1998, Papmehl, 2002 
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bidrar till en viss trygghet i de fall där den egna kompetensen brister. 
Anledningen till att vi anser detta är att vissa av de tillfrågade har uttryckt det 
som positivt, och till och med skönt, att ha möjligheten att kunna rådfråga och 
bolla idéer med sina arbetskamrater. 
 

Självständighet 
Ett flertal författare, bland annat Langan, Bevan et al. och Zidle, påpekar att 
kunskapsarbetare vill ha en hög grad av självständighet för att trivas med sitt 
arbete177. Detta är någonting som alla respondenterna på båda företagen upplever 
att de har och nästan samtliga uttrycker att det är en stor bidragande orsak till att 
de trivs med sitt arbete.  De säger sig inte vara speciellt styrda från sina respektive 
företag, eftersom de själva i stort kan planera sin egen tid och inte har någon chef 
som säger till dem vad de ska göra. Vi menar dock att denna självständighet 
inskränks relativt mycket då det finns olika slags krav som de måste ta hänsyn till. 
Dessa kommer dels externt, från kunderna, samt att det existerar juridiska krav 
som måste följas. Det finns även interna krav från företaget såsom mål för 
debiteringsgrad samt att det förväntas av de anställda att de periodvis ska arbeta 
mycket. 
 
Det är de tillfrågade som nämner att dessa faktorer påverkar deras arbete och 
tidsplanering men menar ändå att de har en hög grad av självständighet, vilket 
nedanstående citat visar. Även om detta bara är ett citat, är det mycket talande 
för hur flera av respondenterna vid båda företagen uppfattar sin arbetssituation.   
 

”Jag är inte ett dugg styrd ifrån företaget, från företagsledningen här. Visst har jag 
en policy, en kvalitet ett sätt att jobba och jag är styrd i och med att det är de som 
sätter mitt timpris, vad jag kostar per timme och jag är väl styrd av att jag ska 
debitera ut åttiofem till nittiofem procent av min arbetstid. Men annars är jag inte 
ett dugg styrd. Det är kunderna som styr, jag och kunderna tillsammans.” Anställd, 
Företag B 

 
Att respondenterna säger att de vill ha självständighet samtidigt som de nämner 
väldigt många faktorer som de måste ta hänsyn till och rätta sig efter kan vid 
första anblicken verka motsägande. Enligt oss är det också till viss del det, men 
det kan förklaras med att de tillfrågade pratar om olika styrsätt. Merchant & Van 

                                          
177 Langan, 2000, Bevan et al., 1998, Zidle, 1998 
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der Stede benämner dessa som direktstyrning och målstyrning178. Direktstyrning 
handlar om hur det praktiska utförandet av arbetsuppgifterna är specificerade. Ju 
striktare dessa specifikationer är, desto hårdare kan denna typ av styrning sägas 
vara.  Målstyrning, innebär att styra via i förväg uppställda mål, och ju hårdare 
dessa krav är och ju mer företaget fokuserar på dem, desto hårdare är 
styrningen.179 Vi anser, utifrån Merchant & Van der Stedes teoretiska resonemang, 
att revisorerna i de två studerade företagen är hårt styrda när det gäller 
målstyrningen, eftersom de bland annat har höga krav på sig när det gäller 
debiteringsgrad via tidrapportering. Vi uppfattar dock inte att de tillfrågade 
upplever själva ifyllandet av tidrapporten som jobbigt, utan det är de krav på att 
en viss tid av rapporterad tid skall kunna debiteras ut på kund. Debiteringsgraden 
ligger även till grund för utvärdering, vilket vi ser som ytterligare ett tecken på att 
målstyrningen är hård.  Merchant & Van der Stede framhåller nämligen att 
målstyrningen är hård om målen ligger till grund för utvärdering och är kopplade 
till eventuell belöning eller bestraffning180. Företagen har däremot enligt oss en 
lös direktstyrning eftersom de anställda själva kan planera sitt arbete och sin tid. 
De har inte heller några utförliga arbetsbeskrivningar, utan tillåts använda sin 
egen kompetens för att avgöra hur arbetet på bästa sätt skall utföras. Däremot 
har de i egenskap av revisorer lagar och regler som de måste ta hänsyn till, men 
detta är ingen styrning som kommer från företagets håll även om det till viss del 
reglerar deras arbete. 
 
Frågan är då hur självständiga de tillfrågade sammantaget egentligen är. Med 
utgångspunkt i det teoretiska resonemanget hävdar vi att de kanske inte är lika 
självständiga som de uppfattar sig vara, men att det kanske är det som är nyckeln 
till att styra kunskapsarbetare. Det är tänkbart att det är viktigare att de uppfattar 
sig som självständiga, än att de enligt teorin verkligen är det, och att det är det 
som är avgörande för deras trivsel. Den målstyrning som de har uppfattas kanske 
inte som särskilt begränsande, eftersom de delar av arbetet som de har möjlighet 
att påverka upplevs som mer betydelsefulla och i större utsträckning bidrar till 
känslan av självständighet. 
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8.2.3 Belöningssystem 
 
I den empiriska undersökningen framkom det att de båda företagens 
belöningssystem var starkt kopplade till de interna karriärstegarna. Detta anser vi 
oss kunna fastslå bland annat eftersom det var karriärstegarna som kom på tal när 
vi ställde frågan om hur deras belöningssystem var utformat. Vidare är det 
vanligaste sättet att få en belöning inklusive löneökning, inom båda företagen, att 
avancera i den interna karriärstegen.  Det framkommer även att 
belöningssystemet från företagens håll används såsom Merchant & Van der Stede 
menar att det ska, det vill säga för att motivera de anställda att uppnå uppsatta 
mål181. Syftet med karriärstegarna i de båda företagen är att det ska motivera de 
anställda att utveckla sin kompetens och nå vissa i förväg uppsatta mål och som 
belöning får de högre lön eller på de allra sista nivåerna medverka i någon form 
av vinstdelningssystem. 
 
De båda företagen använder sig således av både monetära och icke-monetära 
belöningar. De monetära belöningarna utgörs av lön och olika former av bonus, 
medan de icke-monetära är erkännande och befordran inom karriärstegarna. 
Karriärstegarna är dock kopplade till de monetära belöningarna då en befordran 
ofta innebär en högre lön och/eller möjlighet till att ta del av företagets vinster. 
 

Karriär 
I referensramen framhåller Steel et al. och Bevan et al., att möjligheterna till 
befordring är betydelsefullt för kunskapsarbetare 182 . Dessa 
befordringsmöjligheter har, enligt Bevan et al., i många organisationer minskat till 
följd av att de idag har en mindre hierarkisk struktur, vilket leder till att dessa 
individer ej har möjlighet att avancera. Författarna påpekar även att detta är en 
orsak till varför kunskapsarbetare väljer att lämna en organisation. 183  Jäghult 
menar dock att dessa organisatoriska nivåer inte är speciellt intressanta för 
kunskapsarbetare, utan att det där är mer intressant att avancera inom en så 
kallad specialistkarriär184. 
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Bland de tillfrågade var det inte någon som visade intresse för att avancera inom 
de olika organisationernas hierarkier, såsom Steel et al. och Bevan et al. 
framhåller som viktigt för kunskapsarbetare. Den bild av karriärstegarna som 
framkom inom respektive företag anser vi mer likna Jäghults 185 
specialistkarriärstege. Dessa benämns dock inte som karriärsstegar, utan i Företag 
A som professionella nivåer och i Företag B som kompetensstege. De två 
företagens stegar är enligt vår uppfattning väldigt lika då exempelvis 
revisorsassistenterna befinner sig längst ner och partners högst upp. Kraven för 
att avancera till nästa nivå är även påtagligt lika, samt det faktum att det inte finns 
någon direkt koppling mellan stegarna och de organisatoriska hierarkierna. Med 
detta avses att en individ inte avancerar hierarkiskt inom organisationen när de 
flyttas upp till nästa nivå i karriärstegen. Denne går exempelvis inte från att ha 
varit kontorschef till att bli regionchef. Det innebär istället ett erkännande på att 
en viss kompetensnivå har uppnåtts och att individen ifråga bland annat lever 
upp till de kompetenskrav som nivån kräver. Den slutsats som kan dras till följd 
av detta resonemang är att de hierarkiska avancemangen inte intresserar 
kunskapsarbetare i lika stor utsträckning som att utvecklas och nå en högre grad 
av kompetens. 
 
När det gäller revisorer specifikt finns även andra titlar som inte existerar inom 
övrig konsultverksamhet. Dessa titlar, godkänd och auktoriserad revisor, 
uttrycker tillhörigheten till en samhälleligt erkänd profession. Vi menar att dessa 
upplevs som mer relevanta än de titlar som tilldelas genom respektive företags 
karriärstege. Anledningen till att vi anser detta är att flertalet av respondenterna 
på frågan om vilken befattning de har svarade med att ange huruvida de var 
auktoriserade, godkända eller inte. De flesta av de tillfrågade nämnde däremot 
inte vilken nivå i de interna karriärstegarna de befann sig på, även om det i vissa 
fall framgick under diskussionen. Dessutom nämnde den ansvarige på Företag B 
att det inte var troligt att så många av de anställda visste vilken nivå i 
kompetensstegen de befann sig på, eftersom de lägger en större vikt vid titlarna 
godkänd och auktoriserad. Detta får oss att göra antagandet att dessa titlar är mer 
betydelsefulla än de som finns inom respektive karriärstege. Anledningen till att 
detta är fallet menar vi kan bero på att det är först när de har uppnått godkänd 
eller auktorisation som de tillåts få egna kunduppdrag. Att få egna uppdrag 
innebär nämligen att de anställdas självständighet och monetära ersättning ökar, 
samt att det leder till andra intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. 
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Belöningssystemets påverkan på arbetstillfredsställelse 
Hur motiverande de olika formerna av belöningar egentligen är verkar framförallt 
bero på individernas ålder och livssituation. Orsaken till att vi anser oss kunna 
påstå detta är att det på båda företagen framkom att monetära belöningar 
värdesätts mer av de yngre än av de äldre. De äldre nämner dessutom att de 
värderade lönen högre när de var yngre än vad de gör idag. De äldres anledning 
till att inte motiveras speciellt mycket av högre lön kan liknas vid Jäghults186 
resonemang om att kunskapsarbetare som redan har en förhållandevis hög lön 
inte motiveras av att få ytterligare lite pengar. Detta framkom tydligt i empirin då 
de äldre med fler anställningsår och högre lön framhöll att de nu klarar sig bra 
ekonomiskt och därför är det nu andra saker som är viktigare. 
 

”De (preferenserna) har förändrats, för att från början så var det lön, lön, lön och 
lön och bil och sådana grejer…I början kanske man ville bli delägare och komma åt 
vinsterna och sådana grejer men idag är det viktigare att må bra på jobbet. Ha ett 
intressant jobb, må bra.” Anställd, Företag B 

 
Samma respondent har till och med avstått löneförhöjning, eftersom det inte är 
värt det extra arbete som det krävs.  
 
Anledningen till att de yngre visar på ett visst missnöje när det kommer till lönen 
skulle kunna förklaras med det Papmehl säger. Kunskapsarbetare motiveras av 
andra faktorer än pengar under förutsättning att de redan är rättvist 
kompenserade 187 . Ett flertal respondenter visar en medvetenhet om att 
ingångslönerna för revisorer är relativt låg jämfört med andra branscher. Vi anser 
att det kan vara därför som de yngre av de tillfrågade uppfattar lön som 
betydelsefullt, eftersom de inte anser sig vara rättvist kompenserade för sin 
arbetsinsats. Deras åsikter skulle även kunna förklaras med hjälp av Jäghults 
resonemang om lön188. De yngre som inte har speciellt hög lön motiveras av att 
få ytterligare lite mer pengar. 
 
Även om det har visat sig att monetära ersättningar har större betydelse för de 
yngre menar vi att det ändock är andra variabler som sammantaget är mer 
betydelsefulla. Vi grundar detta resonemang på att om de nu hade tyckt att lön är 
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väldigt viktigt så borde de starkare ha övervägt möjligheten att byta arbete, 
eftersom de vet att detta skulle komma att innebära högre lön. Då de inte har 
gjort detta så borde det vara någonting annat än pengar som håller dem kvar. Vi 
vill dock poängtera att de yngres vetskap om att de i framtiden kommer att få 
högre lön troligtvis även påverkar dem i valet att stanna. För övrigt 
uppmärksammade vi under intervjuerna att de flesta av de tillfrågade inte lade så 
stor vikt vid monetära faktorer, eftersom detta samtalsämne ofta kom på tal först 
när vi tog upp det. Respondenterna flyter dock ofta ut i långa och många 
utläggningar om sitt arbete i övrigt när det gäller revisionsfrågor, vikten av 
arbetskamrater, utvecklingsmöjligheter och självständighet. 
 
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang menar vi att monetära belöningar 
inte är effektivt för att motivera och behålla alla anställda. Det fungerar troligtvis 
bättre för att behålla yngre, och sämre avlönade, individer eftersom dessa 
värdesätter monetära ersättningar mer än äldre. 
 
Cappelli och Prewitt diskuterar även effektiviteten av monetära belöningar, men 
ur ett annat perspektiv. De menar att dessa inte är effektiva eftersom andra 
företag lätt kan imitera dem189. Att monetära belöningar är lätta att imitera går att 
utläsa ur vår empiriska undersökning då flera individer påpekar att ett 
anställningsbyte skulle komma att innebära ett lönelyft. Vetskapen om att andra 
företag betalar ut högre löner har dock inte visat sig vara speciellt effektivt, 
eftersom de flesta inom företagen ändå väljer att stanna kvar. 
 

Icke-monetära belöningar 
Merchant & Van der Stede menar att det är de icke-monetära belöningarna som 
skapar mest värde för de anställda190. Det vi har fastslagit, genom diskussionen 
under 8.2.3 Belöningssystem, är att det är de icke-monetära faktorerna såsom 
exempelvis självständighet och utveckling, som är viktigare än de monetära 
belöningarna.  
 
Det framkom dock att de tillfrågade i båda företagen saknar en del, mer 
vardagliga, icke-monetära belöningar. På Företag A önskade de tillfrågade att de 
kunde få lite mer uppmuntran och uppskattning, eftersom de likt Merchant & 
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Van der Stede191 menar att det inte kostar organisationen speciellt mycket, men 
ändå kan göra de anställda glada. Även i Företag B uttrycks en önskan om att få 
mer erkännande för sitt arbete, eftersom det görs alltför sällan. På båda företagen 
finns dock en medvetenhet om anledningen till varför denna typ av belöning ofta 
uteblir. Kontorschefen har helt enkelt för mycket andra saker att göra. 
 
Med anledning av ovanstående diskussion anser vi att icke-monetära belöningar 
är betydelsefulla, såsom Merchant & Van der Stede framhåller. Det verkar heller 
inte vara mycket som behövs för att den visade uppskattningen ska ge en positiv 
effekt. 
 
 

8.2.4 Kultur 
 
I teorin framgår att Alvesson och Cappelli anser att kulturen, och framförallt de 
sociala relationerna, är av väldigt stor betydelse för att få kunskapsarbetare att 
stanna i en organisation192. Detta har även framkommit vid de intervjuer som 
genomförts. Samtliga av de tillfrågade i båda företagen menar att 
arbetskamraterna och den relation de har till dessa är mycket viktig för att de ska 
trivas med sitt arbete. En person säger dock att även om arbetskamraterna är 
väldigt betydelsefulla, är de kanske ännu mer betydelsefulla för anställda i företag 
som inte har så mycket nära kundkontakter. Som redan nämnts har 
arbetskamraterna en kollegial betydelse, men här framgår att deras sociala roll 
även är oerhört viktig. På Företag A framkom det tydligt att två av de tillfrågade 
ansåg att arbetskamraterna var vänner som de gärna umgicks med privat och att 
det därmed kändes som att de arbetade med sina kompisar. Även på Företag B 
framkom det att arbetskamraterna var av social betydelse. Det är viktigt att trivas 
tillsammans med sina arbetskamrater och det är en av anledningarna till att de 
väljer att stanna på företaget. 
 

”Därför känns kontoret mer som min arbetsplats och då är ju egentligen 
arbetskamraterna otroligt viktiga, som en del av det och som en del i att du väljer att 
stanna kvar istället för att du väljer att gå någon annanstans.” Anställd, Företag B 
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Arbetskamraterna och de sociala relationerna är således väldigt viktiga, men de är 
endast en del av kulturen. Merchant & Van der Stede inkluderar traditioner, 
attityder, värderingar och sätt att uppträda på i sin definition av kultur193.  
 
Genom våra möten med de anställda på de båda företagen har vi kunnat skönja 
vissa värderingar, attityder och sätt att agera som verkar utgöra en del av 
respektive företagskultur. Även i detta sammanhang har vi noterat att de båda 
företagen är väldigt lika. För det första förväntas det, enligt både de ansvariga och 
de flesta av de anställda, att samtliga periodvis ska arbeta mycket. Detta gör de 
också, och enligt en tillfrågad gillar många att göra det. Samma person framhåller 
att det flesta inom branschen är tävlingsmänniskor. 
 

”Det är en tuff bransch vi lever i, men de flesta som jobbar här är 
tävlingsmänniskor. Så är det. De jobbar ofta, mycket och gärna och tycker att det är 
trevligt.” Anställd, Företag B 

 
Det finns enligt oss även ett mycket tydligt tidtänkande i organisationen. Alla 
respondenter, oavsett företag, talade om tidrapporten och den press som denna 
innebär. De känner att de hela tiden bör vara effektiva för att med gott samvete 
kunna debitera ut sin tid. Anledningen till effektivitetstänkandet när det gäller tid 
anser vi hänger ihop med att tid är pengar för kunderna, och därmed även för 
företagen och deras anställda. Ett exempel på hur detta tid- och 
kostnadstänkande har kommit till uttryck visas när en revisor talar om 
problematiken med att kontorschefen sitter på två stolar. Lösningen, att ha en 
chef som bara är administrativt ansvarig, skulle enligt respondenten inte fungera 
med tanke på att det skulle öka kostnaderna för företaget, då denne inte skulle 
kunna arbeta med kunder. Detta skulle i sin tur leda till att övriga revisorer inom 
företaget skulle tvingas arbeta mer eller ta ut ett högre timpris. 
Kostnadstänkandet framgår dessutom genom att ett par av respondenterna 
uttryckt att det existerar en stark koppling mellan lönen och timpriset och en 
person har till och med avstått från löneförhöjning på grund av detta. 
 
Förutom att de krävs ett högt arbetstempo förväntas det även ett starkt 
självständighets- och ansvarstänkande inom de båda organisationerna. Det är inte 
någon som kontrollerar eller säger till exakt vad de anställda skall göra, eller håller 
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reda på när de sitter på kontoret och inte. Det är upp till varje individ att ta 
ansvar för att arbetet utförs på ett bra sätt. 
 

Om jag säger att jag inte kommer imorgon utan jag tar ledigt. Det är ju ingen som 
bryr sig om det, eller om jag säger att jag kommer klockan 10 för jag måste göra 
några privata ärenden. Jag styr i väldigt stor utsträckning själv. Men det är ju frihet 
under ansvar. Man måste ju kunna leverera både till uppdragsgivarna och 
intäktskronor till firman.” Anställd, Företag A 

 
Det egna ansvaret visar sig även genom att de anställda, enligt båda ansvariga, 
själva måste ta för sig för att komma någonstans inom företaget. Om de gör det 
finns det däremot stora möjligheter att utvecklas och få den arbetssituation som 
de själva önskar.  
 
Att dessa ovanstående attityder och tankesätt existerar inom företaget skulle 
enligt oss kunna innebära att det finns en social styrning, såsom Merchant & Van 
der Stede 194  beskriver. Orsaken är att dessa attityder och tankesätt verkar 
uppmuntras från företagens håll. Det är i och för sig ganska svårt att uttala sig 
om, men vi är till exempel inte helt övertygade om att alla individer inom 
företaget själva skulle vilja arbeta så mycket om de inte var tvungna. Det skulle 
därför kunna vara så att det är företagskulturen som manar till detta beteende på 
så sätt att de anställda ”gillar” att arbeta mycket, eftersom de då känner att de 
passar in, på grund av att de lever upp till de krav som ställs. 
 

Lojalitet 
Enligt Alvesson finns det i konsultföretag en viss risk för att det ska uppkomma 
lojalitets- och identifikationsproblem. Detta problem uppstår eftersom konsulten 
spenderar mycket tid hos sina kunder. 195 På de båda revisionsbolagen spenderas 
relativt mycket av arbetstiden, ungefär 50 %, ute hos kunder. Vi kan även se att 
det inom de båda företagen finns ett stort fokus på kunderna, eftersom deras 
arbete kretsar kring dessa och det arbete de utför åt dem. Inom Företag B 
uppfattas det av de anställda som negativt att debitera ett för högt timpris till 
framförallt små kunder, eftersom dessa tvingas betala för en del 
utvecklingskostnader av revisionsmetodik som de egentligen inte har nytta av. En 
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person har även uttryckligen konstaterat att det ibland kan vara svårt att vara lojal 
både mot sitt eget företag och kunden. 
 

”Man måste vara lojal både mot sin arbetsgivare och sin kund och det kan vara lite 
svårt.” Anställd, Företag B 

 
Anledningen till att denna person uppfattar det som besvärligt att vara lojal mot 
båda organisationerna är att personen i fråga efter att ha arbetat med vissa kunder 
i många år tycker att det känns svårt att fakturera ut tiden, speciellt om det går 
dåligt ekonomiskt för kunden. Även på Företag A framkom det att de tillfrågade 
känner för sina kunder, speciellt för dem som de har arbetat med en längre tid. 
En person menar att det ibland kan vara svårt att avgöra om det är kunden eller 
det egna företaget som är viktigast. De yngre upplevde det även som svårt att 
debitera ut tiden, eftersom de inte alltid hade varit helt effektiva. 
 
Som ovanstående diskussion visar har revisorerna ett mycket starkt 
kundengagemang. Vi ser dock inte att detta innebär ett lojalitetsproblem i de två 
undersökta företagen. Det är tänkbart att detta engagemang istället handlar om 
att revisorerna månar om sina kunder, eftersom de likt andra tjänsteföretag måste 
måna om sina kunder för att behålla dem i framtiden. Tar de för mycket betalt är 
det möjligt att kunderna vänder sig till andra revisionsbyråer. Vi ser inte heller att 
de anställdas känsla för kunderna är så stark att de skulle få dem att lämna 
företaget till förmån för dessa, vilket är det intressanta att veta med tanke på 
studiens problemområde. Att anställda har gått till kunder har visserligen hänt, 
men det upplevs inte som ett stort problem. Det framkommer inte heller att 
anledningen till dessa övergångar beror på att de anställda kände en större 
lojalitet till kunderna än till det egna företaget.  
 
Despres & Hilltrop196 beskriver även en annan form av lojalitet då de påpekar att 
individer som tillhör en profession, såsom exempelvis revisorer, tenderar att ha 
en starkare känsla av tillhörighet till denna än till företaget. Även Alvesson 
diskuterar denna företeelse men menar att problemet kan vara överdrivet197 . 
Denna företeelse är ingenting som vi har funnit belägg för i vår studie, men det 
är heller inte så att vi kan utesluta att sådana problem finns inom företagen. Vi 
har dock, liksom tidigare, noterat att de tillfrågade fäster en relativt stor betydelse 
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vid sina professionella titlar, godkänd och auktoriserad. Det har dock inte visat 
sig att det på något sätt påverkat deras beteende när det gäller lojaliteten till 
respektive företag. 
 
Det vi hitintills har konstaterat är att de anställdas lojalitet inte till största del 
verkar ligga hos kunderna eller hos professionen. Frågan är då till vad de känner 
lojalitet och/eller tillhörighet. I studien framkommer att de flesta av de tillfrågade 
på båda företagen känner mest tillhörighet till det egna kontoret och inte till 
organisationen i stort. En av de tillfrågade på Företag B förklarade denna 
samhörighet med att de där kan påverka de uppställda målen, vilket denne inte 
upplever att de i samma utsträckning kan göra på nationell nivå. Vi ser detta 
resonemang som en rimlig förklaring, men vi tror även att tillhörighetskänslan till 
kontoret hänger samman med den betydelse som samtliga fäster vid 
arbetskamraterna och den tillhörighet de känner till dessa. Detta innebär att det 
är den identifikationsgrundade lojaliteten, som Alvesson198  diskuterar, som är 
betydelsefull. De anställda på de båda företagen påpekar ett flertal gånger att 
deras arbetskamrater betyder väldigt mycket för deras trivsel och det framgår i 
deras resonemang att de känner en stark samhörighet till sina kollegor och att det 
påverkar dem i valet av att stanna. Detta faktum gör att vi anser att de anställdas 
lojalitet främst ligger hos deras arbetskamrater. Vi menar vidare att detta kan bero 
på det som Cappelli påpekar; att det är lättare att skapa tillhörighet och sociala 
band individer emellan än vad det är att skapa det mellan en individ och ett 
företag199. Varför detta är fallet är ingenting som Cappelli200 förklarar, men vi har 
dock en tänkbar förklaring till detta.  Eftersom en organisation består av 
individer borde det vara naturlig att det är till dessa som en anställda känner 
tillhörighet till. Vi menar att det är mellan individerna i en organisation som 
gemensamma värderingar, attityder och traditioner, det vill säga kultur, skapas. 
Det framgår även i empirin att två av de tillfrågade på Företag A och en person 
på Företag B inte tror att det är så stor skillnad mellan de olika företagen i 
arbetssätt. Detta är också någonting som vi själva väldigt tydligt har märkt på 
flera olika sätt. De båda företagen och antagligen hela branschen har liknande 
karriär- och belöningssystem, de arbetar mycket ute hos kunderna, de har en 
förhållandevis låg ingångslön, de har årliga utvecklingssamtal, kontorschefen 
sitter på två stolar, de ha liknande handledarprogram och så vidare. Den mest 
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markanta skillnaden mellan de två företagen är då de individer som arbetar inom 
dem. Det finns därmed ingen egentlig anledning för de anställda att lämna 
företaget för att börja arbeta på ett annat revisionsföretag om det inte är så att de 
vantrivs med sina arbetskamrater eller vill byta yrke. 
 
 

8.3 Upplevda externa alternativ 
 
Under detta avsnitt analyserar vi kopplingen mellan de anställdas upplevda 
möjlighet till alternativa anställningar och personalomsättning.  
 
 

8.3.1 Arbetsmarknaden och individen 
 
March & Simon och Steel et al. menar att en individs uppfattade tillgång till 
externa anställningsalternativ påverkas av situationen på arbetsmarknaden 201 . 
Steel et al. hävdar att de frivilliga uppsägningarna ökar när utbudet på 
arbetstillfällen ökar202. Vår studie pekar dock åt lite olika håll när det gäller detta. 
På Företag A säger den ansvarige att personalomsättningen är  relativt 
konjunkturkänslig. Vid högkonjunktur slutar betydligt fler än när det är 
lågkonjunktur och det är ont om arbeten på andra håll.  På Företag B däremot 
upplevde de inte detta mönster under den senaste högkonjunkturen, eftersom det 
inte var någon som valde att lämna företaget trots att det fanns goda möjligheter 
att finna arbete på annat håll. En respondent på samma företag säger dock att det 
rådande konjunkturläget påverkar på så sätt att om det idag hade varit en mer 
gynnsam arbetsmarknad, så skulle denne antagligen undersöka andra 
anställningsalternativ lite mer. Vi menar utifrån denna bild som framkommit att 
det ändå finns vissa faktorer som pekar på att ju större tillgången på 
anställningsalternativ det finns på marknaden desto fler blir de frivilliga 
uppsägningarna. Det finns således ett samband mellan arbetsmarknaden och 
personalomsättningen, vilket även Steel et al.203 har kartlagt. De menar dock att 
det inte är lika säkert hur sambandet mellan arbetsmarknadssituationen och den 

                                          
201 March, Simon, 1958, Steel et al., 2002 
202 Steel et al., 2002 
203 ibid 
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anställdes uppfattning om sin nuvarande arbetssituation påverkar 
personalomsättningen204. Vi har även funnit det svårt att utreda detta och det 
enda vi kan säga är att det finns indikationer på att arbetsmarknadssituationen 
spelar en mindre roll för de individer som har hög arbetstillfredsställelse, vilket 
diskuteras vidare i slutdiskussionen. 
 
Enligt March & Simon och Orkan finns det vissa faktorer som begränsar antalet 
externa arbetstillfällen som en individ uppmärksammar. Dessa kan vara att den 
anställde inte alltid är flexibel när det gäller geografiska förflyttningar, men även 
ålder kan påverka205. Yngre individer antas av författaren ha fler alternativ än 
äldre.206 Vi har funnit vissa belägg som talar för att detta stämmer. En person på 
Företag A och en på Företag B sa att de inte var villiga att flytta för att byta 
arbete, på grund av att de har rotat sig med familj och vänner. Vidare var det ett 
antal personer på båda företagen som sa sig uppleva att deras möjligheter att 
finna alternativa arbeten utanför företaget har minskat i takt med att de har blivit 
äldre, vilket överensstämmer med vad Orkan påpekar.  Det framhölls även från 
de båda företagens håll att det vanligaste är att individer slutar inom de första fem 
åren och om de inte gör detta så stannar de i de allra flesta fall kvar väldigt länge. 
Detta innebär att det existerar ett negativt samband mellan antal tjänstgöringsår 
och personalomsättning, vilket överensstämmer med Orkans207 diskussion om att 
anställda med färre antal tjänstgöringsår är mer benägna att lämna företaget. Här 
vill vi dock, likt i teoriavsnitt 5 Personalomsättningens orsaker påpeka att det är 
svårt att se huruvida det specifikt är ålder eller antal tjänstgöringsår som är av 
störst betydelse, eftersom dessa faktorer samvarierar. I de båda medverkande 
företagen framgår att äldre och personer med fler tjänstgöringsår är mindre 
benägna att lämna företagen. De äldre har även fler tjänstgöringsår, vilket gör det 
svårt att säga vilken av variablerna som är mest betydelsefull. 
 
När det kommer till kunskapsarbetarens attraktivitet på marknaden menar 
Sutherland et al., och Bevan et al. att det finns en baksida för företaget att ge dem 
möjligheter till kompetensutveckling. Ju mer de utvecklas desto mer attraktiva 
blir de på arbetsmarknaden208. Detta är ingenting som de ansvariga på företagen 
tagit upp som direkt problematiskt. De är medvetna om att deras arbetskraft blir 

                                          
204 Steel et al., 2002 
205 March, Simon, 1958, Orkan, 1974 
206 Orkan, 1974 
207 ibid 
208 Sutherland et al., 2002, Steel et al., 2002 
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attraktiv på arbetsmarknaden efter att ha arbetat inom revision ett par år, men 
samtidigt påpekar de att de inte kan behålla all personal. Vi ser dock att det går 
att utläsa att det finns en viss problematik kopplat till individernas 
kompetensutveckling och deras ökade attraktivitet. Det är emellertid inte hela 
arbetsmarknaden som ses som ett potentiellt hot utan det är istället andra 
revisionsbyråer och möjligheten för de anställda att öppna eget inom samma 
bransch som är problematiskt. Kunder inom konsultbranschen upplever enligt 
ett par av de tillfrågade ofta sin revisor/konsult som viktigare än dennes företag i 
sig. Detta innebär, vilket även Jäghult209 poängterar, att en revisor/konsult som 
lämnar sitt företag för en konkurrent eller för att öppna eget har relativt goda 
möjligheter att ta med sig en stor del av sina kunder, vilket innebär stora 
kostnader för företaget. Att företaget ser detta som ett problem framkommer 
med tanke på att båda företagen har vidtagit vissa åtgärder för att förhindra detta 
beteende, vilket nu kommer att diskuteras under uppsägningsbarriärer.  
 
 

8.3.2 Uppsägningsbarriärer 
 
Alvesson menar att det är möjligt att försvåra för en individ att säga upp sig via 
symboliska och/eller juridiska åtgärder. Det förstnämnda innebär att företaget 
försöker skapa en negativ bild av de individer som har lämnat företaget och det 
sätt på vilket de gjort detta. Att juridiskt försvåra avhopp kan exempelvis göras 
genom avtal. 210  Vi anser att båda dessa uppsägningsbarriärer existerar inom de 
undersökta företagen. Inom båda organisationerna uppfattas det som väldigt 
negativt att välja att gå till en konkurrent, vilket vi menar skulle kunna ses som en 
symbolisk uppsägningsbarriär. Vi vet dock inte om denna bild medvetet har 
skapats från företagets håll. För partners existerar avtal för att förhindra avhopp 
till konkurrenter eller öppnande av egen konkurrerande verksamhet inom 
branschen. Detta anser vi vara en juridisk uppsägningsbarriär som skapats från 
företagens håll. Detta innebär således att de båda företagen använder sig av legala 
faktorer när det gäller att försvåra avhopp från de individer som uppnått 
partnernivån i de interna karriärstegarna. Detta menar Covaleski et al. och Grey211 
är väldigt vanligt inom företag med partnersystem, vilket således även vi noterat. 

                                          
209 Jäghult, 1989 
210 Alvesson, 2000 
211 Cowaleski et al., 1998 och Grey, 1994 i Alvesson 2000 
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Båda företagen har partnersystem och juridiska avtal för partners. Båda typerna 
av uppsägningsbarriärer gäller, enligt vår uppfattning, endast om personen i fråga 
exempelvis går till en konkurrent. Skulle en individ däremot välja att sluta inom 
revisionsbranschen och börja arbeta på ett annat företag ses det som mer 
acceptabelt och inte lika dramatiskt. 
 
Även om vi konstaterat att uppsägningsbarriärer existerar är det svårt att, utifrån 
vår studie, svara på hur väl dessa egentligen fungerar. Enligt den information som 
vi tagit del av har båda företagen en väldigt låg personalomsättning och om det är 
någon som slutar så rör det sig ofta om någon som befinner sig i den nedre delen 
av karriärstegen och således inte partners. I hur stor utsträckning det är de 
juridiska avtalen som förhindrar partnernas avhopp är dock svårt att säga, 
eftersom det lika gärna skulle kunna vara exempelvis kulturen och den sociala 
samhörigheten, och/eller arbetstillfredsställelsen i övrigt som får dem att stanna. 
Det kanske är så att dessa avtal endast fungerar som ett skyddsnät för företagen i 
de fall där en partners arbetstillfredsställelsen av någon anledning minskat eller 
övergått till vantrivsel och denne funderar på att ta sin kompetens och sina 
kunder någon annanstans. Detsamma gäller för de symboliska åtgärdernas effekt 
när det kommer till att förhindra uppsägningar. Det är svårt att avgöra huruvida 
det är dessa som förhindrar uppsägningar eller om det är så att de anställda trivs 
och därmed inte önskar byta arbete. 
 
 

8.4 Anställningsavslut 
 
Vi upplever att det inte läggs speciellt stor vikt vid avgångsintervjuer, varken på 
Företag A eller B, eftersom den ansvarige på det förstnämnda företaget inte vet 
om det finns och på Företag B finns det inget formellt sätt för denna process. 
Detta skulle kunna tolkas som att de, till skillnad från ett flertal författare212, inte 
anser att exempelvis avgångsintervjuer och enkäter är lämpliga verktyg för att 
påverka personalomsättningen i önskad riktning och upptäcka organisatoriska 
problem. Vi tror dock att det snarare handlar om att de i princip inte har någon 
personalomsättning och att de därför inte prioriterar denna fråga. Med tanke på 
detta anser vi oss inte heller, utifrån den genomförda empiriska studien, kunna 
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avgöra huruvida den information som fås vid avgångsintervjuer och enkäter är av 
stor hjälp när det gäller att påverka personalomsättningen. 
 
Vi har dock noterat att det finns andra sätt för företag att ta reda på hur de 
anställda trivs på och anser om sin arbetsplats. De kan, likt Företag B, genomföra 
regelbundna medarbetarundersökningar för att få en bild av de anställdas trivsel 
och vad som upplevs som bra och mindre bra. Nackdelen, enligt oss, är dock att 
det finns en risk för att den anställde inte svarar helt ärligt i dessa undersökningar, 
med rädsla av att de av någon anledning inte förblir anonyma. Enligt Giacalone213 
kan en individ även svara oärligt vid avgångsintervjuer om denna till exempel är 
rädd för att svaren skall skada tidigare arbetskamrater. Det finns således 
nackdelar och fördelar med båda metoderna, vilket gör att det kanske är bra om 
företag har möjlighet att använda båda sätten för att få en så korrekt och 
omfattande information som möjligt av hur de anställda uppfattar sin 
arbetssituation. Utifrån denna insamlade information kan sedan 
företagsledningen diskutera och genomföra åtgärder för att påverka 
personalomsättningen i rätt riktning. 
 
 

8.5 Slutdiskussion 
 
Som nämndes i inledningen av analysen kommer vi här att tydliggöra svaren på 
de uppställda problemfrågorna. 
 
 

8.5.1 Arbetstillfredsställelse och personalomsättning 
 
Det som framkommit i denna studie är att trivseln, det vill säga 
arbetstillfredsställelsen, är av betydelse för valet av att stanna i en organisation, 
vilket överensstämmer med vad bland annat March & Simon 214  påpekat. 
Arbetstillfredsställelsen beror dock på ett flertal faktorer, se figur 8.1, och det är 
enligt oss svårt att åtskilja de olika faktorernas individuella betydelse för 
kunskapsarbetare. 

                                          
213 Giacalone, 1997 
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Att arbetets utformning är viktigt för kunskapsarbetarna framgår med tanke på 
att tillfrågade tydligt framhåller självständigheten och utvecklingsmöjligheterna 
som betydelsefulla för deras trivsel. Även belöningssystemet är betydelsefullt och 
det utgörs enligt en tidigare diskussion av monetära faktorer, lön och bonus, samt 
icke-monetära faktorer, karriär och erkännande. Det är däremot svårt att se vad 
som är mest betydelsefullt inom belöningssystemet, eftersom de olika delarna har 
ett visst inbördes beroende. Karriär är exempelvis en faktor som är tätt kopplad 
till de monetära ersättningarna, eftersom ett avancemang i de allra flesta fallen 
innebär ett ersättningslyft. Karriären är även kopplad till arbetets utformning, via 
utvecklingsmöjligheter eftersom vissa möjligheter till utveckling uppkommer 
först vid avancemang. Detta gör att det är svårt att avgöra hur stor betydelse de 
tillfrågade fäster vid karriären i sig. Vikten av monetära ersättningar är även den 
en faktor som har en tvetydig betydelse för arbetstillfredsställelsen. Det vi har 
kommit fram till är att en skälig monetär ersättning är en förutsättning för att 
kunskapsarbetarna ska arbeta, eftersom det uppfyller ett grundläggande mänskligt 
behov. Grunden är att de ska kunna klara sig på sin lön, gör de inte det spelar det 
ingen roll hur intressant arbetet är. När dessa behov sedan är tillgodosedda och 
en skälig ersättning uppnåtts tappar de monetära belöningarna i betydelse för 
arbetstillfredsställelsen, istället ökar de icke-monetära belöningarna och övriga 
trivselfaktorer i betydelse. Detta skulle kunna uttryckas som att de anställda då 
har råd att fästa större betydelse vid andra faktorer. Kultur är den tredje och sista 
faktorn som vi anser påverkar kunskapsarbetarnas arbetstillfredsställelse. Detta 
framgår då det både empiriskt och teoretiskt framhålls att arbetskamraterna och 
den sociala gemenskapen som därigenom uppnås är oerhört viktig. Denna 
gemenskap uppstår enligt oss genom bland annat de gemensamma värderingar 
och attityder som ”sitter i väggarna”. 
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Arbetets utformning 
•  Utveckling 
•  Självständighet 

Belöningssystem 
•  Monetära 

- Lön 
- Bonus 

•  Icke-monetära 
- Karriär 
- Erkännande

Kultur 
•  Sociala relationer 
•  Värderingar 
• Lojalitet

Arbetstillfredsställelse
 

Personalomsättning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8.1: Orsaker till arbetstillfredsställelse och personalomsättning 

 
Att säga vilken av dessa tre delar som är viktigast för att uppnå 
arbetstillfredsställelse går utifrån vår studie inte med säkerhet att fastställa. Det vi 
har kommit fram till är att alla tre delarna är viktiga. Detta skulle kunna innebära 
att otillfredsställelse inom en del kan komma att ha en så pass negativ påverkan 
på den totala arbetstillfredsställelsen att individen börjar ifrågasätta sitt val av att 
stanna. 
 

” Jag har väldigt svårt att se mig själv sitta och jobba på ett löpande band men med 
jättetrevliga arbetskamrater. Det skulle inte jag vilja, eller på ett jätteintressant jobb 
men inga arbetskamrater. Det skulle jag heller inte vilja så jag tror att det är en 
kombination.” Anställd, Företag A 
 
”…men om arbetsuppgifterna vore trevliga och arbetskamraterna vore trevliga och 
du hade en lön så att du inte fick runt familjen, man har knappt pengar att man 
klara sig då ser du dig ändå om efter ett nytt jobb. Anställd, Företag B 

 
Att alla delarna är av stor betydelse för individen innebär således att företag bör 
försöka att tillgodose dem alla för att individen ska välja att stanna. Det går dock 
att se att de olika faktorerna är mer eller mindre effektiva när det gäller att behålla 
kunskapsarbetare. I undersökningen framkommer exempelvis att monetära 
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belöningar är relativt lätta att ersätta, och vi är även av åsikten att andra företag 
skulle kunna imitera andra delar i belöningssystemet. Arbetets utformning inom 
konsult-, men kanske framförallt inom revisionsbranschen, är även likartade på 
många sätt, vilket framkommit tidigare i analysen. Detta innebär att 
konkurrerande företag, framförallt inom branschen, har en möjlighet att erbjuda 
likartade arbetsmöjligheter inom sin organisation. Att erbjuda samma gemenskap 
och känsla av tillhörighet ser vi dock som väldigt svårt, med tanke på det vi 
tidigare konstaterat att det är individerna som bidrar till denna gemenskap och 
kultur. Kulturen ser vi således som väldigt betydelsefull och kanske det 
effektivaste sättet för ett företag när det kommer till att behålla sina anställda. 
Detta överensstämmer med det Alvesson och Cappelli påpekar. De menar att 
den sociala omgivningen och tillhörigheten till arbetskamraterna spelar en mycket 
viktig roll för kunskapsarbetare215. De andra delarna, arbetets utformning och 
belöningar, måste enligt oss också tillgodoses, men det är kulturen som i detta fall 
ger företaget en konkurrensfördel gentemot de övriga företagen på marknaden. 
 
 

8.5.2 Upplevda externa alternativ och personalomsättning 
 
De faktorer som framkommit i empirin som påverkande faktorer på de anställdas 
upplevda externa alternativ är arbetsmarknaden och de anställdas individuella 
särdrag såsom ålder, tjänstgöringsår och vilja att flytta. 
 
Det är dock svårt att avgöra hur stor betydelse de upplevda externa alternativen 
har på individernas val av att stanna eller lämna organisationen. Vi ser att det 
skulle kunna vara så att de upplevda externa alternativen ofta först kommer i spel 
när en individs arbetstillfredsställelse är låg. Det är dock utifrån vår studie inte 
möjligt att avgöra var gränsen går mellan hög arbetstillfredsställelse och den nivå 
när de externa alternativen börjar övervägas. Orsaken till att vi anser att en viss 
grad av missnöje måste finnas, för att kunskapsarbetarna ska reflektera över 
externa alternativ, är att de tillfrågade uttryckt att de i dagsläget stannar i 
organisationen eftersom de trivs. Detta innebär att vantrivsel således skulle kunna 
ses som en orsak till att lämna organisationen, vilket även några av 
respondenterna uttryckt. Det är också så att ingen av de anställda på Företag B 
under den senaste högkonjunkturen valde att lämna organisationen trots att 
                                          
215 Alvesson, 1995, Cappelli, 2000 
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möjligheterna att få andra arbeten, enligt den ansvarige, var goda. Detta skulle 
kunna peka på att de anställda upplevde en hög arbetstillfredsställelse och därför 
valde att stanna. Det skulle dock även kunna vara så att de inte upplevde 
arbetsmöjligheterna på marknaden som tänkbara alternativ på grund av ovilja att 
flytta eller på grund av de utträdesbarriärer som tidigare nämnts. 
 
Vi ser dessa sistnämnda situationer som väldigt olika eftersom det i det första 
fallet handlar om att aktivt välja att stanna och i det andra att passivt välja att 
stanna. Att passivt välja att stanna inom organisationen innebär att den anställde 
vid exempelvis vantrivsel önskar att byta arbete, men inte har möjlighet att göra 
det av någon anledning. Konsekvensen blir då att arbeta kvar i företaget. Det 
passiva valet att stanna skiljer sig enligt vår åsikt i stor utsträckning från det aktiva 
valet av att stanna, och torde ur företagssynpunkt inte vara speciellt positivt. 
Detta eftersom denna individ vid första bästa tänkbara externa alternativ riskerar 
att lämna organisationen. Fattar den anställde däremot det aktiva valet att stanna 
för att de trivs är risken mindre att denne lämnar företaget, vid förändrade 
externa omständigheter.  
 
 

8.5.3 Hur resonerar företaget 
 
Vi anser att de ansvariga på de båda företagen uttryckt en medvetenhet om vad 
det är som gör att de anställda kunskapsarbetarna i organisationen trivs och 
stannar. Detta bland annat med tanke på att de uppmärksammat att exempelvis 
självständighet är betydelsefullt för de anställda. De har även observerat att ett 
stopp i de anställdas karriär och utveckling skulle kunna få dem att lämna 
företaget. Att de vet att de sociala relationerna spelar en stor roll framkommer 
också, och social samhörighet är även någonting som den ansvarige på Företag A 
säger att de uppmuntrar. 
 
Orsaken till att de ansvariga har denna medvetenhet skulle kunna vara att de 
själva är verksamma som revisorer/konsulter och därmed arbetar väldigt tätt 
ihop med övriga anställda. Det skulle även kunna vara så att denna medvetenhet 
beror på att kontoren där intervjuerna genomfördes är förhållandevis små 
jämfört med exempelvis huvudkontoren i Stockholm. På ett mindre kontor 
känns det relevant att anta att de ansvariga i högre grad har kontakt med sina 



Analys  

 112

anställda än på ett större kontor med fler anställda. Detta innebär vidare att 
situationen skulle kunna vara en helt annan inom större konsult- och 
revisionsföretag. 
 
De två företagens verksamheter organiseras och styrs på ett sådant sätt att det 
skulle vara möjligt att konstatera att de behov som de anställda har tas hänsyn till. 
De anställda upplever att de har en hög grad av självständighet, även om vi anser 
att denna i många fall kan ses som begränsad. Det betydelsefulla verkar dock vara 
hur de upplever det, vilket innebär att det är möjligt för företagen att ha en 
relativt hård målstyrning om så önskas, utan att det uppfattas som negativt av de 
som styrs. De ansvariga påpekar även att det finns mycket utvecklingsmöjligheter 
inom organisationerna och dessa har de anställda möjlighet att själva påverka på 
de årliga utvecklingssamtalen. De kan även sägas finnas en social styrning med 
tanke på att de ansvariga på de båda företagen vid exempelvis rekrytering 
försöker hitta individer som passar in i kulturen. De uppmuntrar även vissa 
värderingar inom de olika företagen, vilket överensstämmer med det Merchant & 
Van der Stede216 benämner som social styrning. Att med bakgrund i detta säga att 
företagen tar hänsyn till de anställdas behov och därför har valt att organisera och 
styra arbetet på det sätt som de gör, är en möjlig förklaring. Vi anser dock att 
detta kan vara ett något förenklat svar. Anledningen är att de tjänster som de 
båda företagen erbjuder är utformade på ett sådant sätt att en annan styrform, än 
den de har idag, troligtvis inte skulle lämpa sig speciellt bra för att effektivt göra 
någon av organisationerna lönsamma. Arbetet kräver en viss frihet med tanke på 
att de anställda har många olika kunder och behöver vara i kontakt med dem ofta. 
Uppdragsgivarnas karaktär skiljer sig även åt och de har olika typer av problem. 
Det innebär att de anställda vid de två företagen måste ha kapacitet att hantera 
variation och eget ansvar samt vara öppna för att lära sig nya saker för att klara av 
sitt arbete. Detta gör att direktstyrning enligt oss inte lämpar sig i denna typ av 
företag, eftersom Merchant & Van der Stede217 påpekar att detta styrsätt är mest 
effektivt när de ansvariga kan avgöra det bästa sättet på vilket arbetsuppgifterna 
bör utföras. 
 
Vi kan således inte avgöra i hur hög grad det är de anställdas behov och/eller 
arbetets förutsättningar som ligger till grund för valet av styrning inom 
organisationerna. Det troliga är kanske att det är någon sorts kombination av de 
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båda. Det vi däremot kan säga är att de tillfrågade i stort verkar trivas med det 
sätt på vilket de styrs, vilket innebär att företagen har lyckats med att hitta en 
styrform som passar deras organisation. 
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9 Slutsatser och rekommendationer 
 
 
Detta avslutande kapitel syftar till att lyfta fram och reflektera över de slutsatser som kan dras 
utifrån de diskussioner som hölls i analysen. Avslutningsvis ges rekommendationer till framtida 
studier.   
 
Syftet med denna uppsats är att analysera och förstå vad det är som gör att 
kunskapsarbetare väljer att stanna, utvecklas och delta i ett företags utveckling 
och hur ledare i företag arbetar med och resonerar kring dessa frågor. Det som 
har visat sig viktigt för att kunskapsarbetare skall stanna på ett företag är att de 
upplever arbetstillfredsställelse, men även arbetsmarknadssituationen och 
individens personliga särdrag och situation påverkar till en viss del.  
 
För att kunskapsarbetare ska känna arbetstillfredsställelse krävs bland annat att 
arbetet är utformat på ett visst sätt. De trivs om arbetet ger dem en möjlighet till 
ständig utveckling, vilket bland annat uppnås genom att arbeta med stimulerande 
och varierande arbetsuppgifter samt med kompetenta kollegor. Om de inte 
upplever att de utvecklas och lär sig något nytt leder det till vantrivsel, vilket ökar 
riken för att de lämnar företaget. Att klättra i karriären är ett sätt på vilket de 
uppnår denna utveckling, eftersom det delvis leder till mer stimulerande 
arbetsuppgifter. Kunskapsarbetare finner det dock inte speciellt viktigt att 
avancera inom de organisatoriska nivåerna, utan de är mer intresserade av att 
avancera kompetensmässigt i en karriär som frigör möjligheter till ytterligare 
utmaningar och utveckling och där de får erkännande på uppnådd kompetens. 
Detta innebär att kunskapsföretag måste tänka över vilka möjligheter det finns till 
avancemang inom organisationen och kanske utveckla alternativa karriärstegar, 
till de organisatoriska, om detta inte redan har gjorts. Vidare bör 
kunskapsarbetare få en möjlighet att känna att de arbetar självständigt och att det 
inte är någon/chefen som säger till dem exakt vad de skall göra. Detta innebär 
emellertid inte att de inte tillåter sig att bli styrda, för det viktigaste när det gäller 
kunskapsarbetares självständighet verkar vara att de själva upplever sig som 
självständiga. Konsekvensen av detta är att kunskapsarbetare kan styras relativt 
hårt, så länge de upplever att de har tillräckligt med frihet och självständighet. 
Den styrning som vi menar är effektivast för att styra kunskapsarbetare på är 
målstyrning. Denna typ av styrning verkar nämligen inte inskränka deras 
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upplevda självständighet, eftersom det ger dem utrymme att själva planera och 
utforma sitt dagliga arbete. 
 
När det gäller belöningar, som styrform, har det visat sig att monetära sådana 
oftast inte är de avgörande faktorerna i valet att stanna på företaget, så länge 
dessa ligger på en skälig nivå. Denna typ av belöningar upplevs dock som 
viktigare av de yngre kunskapsarbetarna med färre tjänstgöringsår, eftersom dessa 
har relativt låg lön. När en skälig monetär ersättningsnivå uppnåtts tappar de 
monetära ersättningarna i betydelse och det är istället andra icke-monetära 
faktorer som blir viktigare. 
 
Slutligen är det kulturen och den sociala tillhörighet och gemenskap som 
kunskapsarbetarna känner till sina medarbetare som påverkar deras 
arbetstillfredsställelse. Arbetskamraterna har dock en dubbel betydelse eftersom 
de inte bara tillfredsställer det sociala behovet. Att arbeta med kompetenta 
kollegor innebär även en ständig kompetensutveckling samtidigt som det ger ett 
stöd i arbetet när den egna kompetensen brister. Förutom arbetskamrater utgörs 
kulturen bland annat av värderingar, attityder och sätt att agera på. Kulturen 
framstår även som det effektivaste sättet för företag att behålla sina 
kunskapsarbetare på, eftersom denna är mer svårimiterade än arbetets 
utformning och belöningssystemet.  
 
Utöver arbetstillfredsställelsen finns det vissa andra faktorer som påverkar 
kunskapsarbetare i valet att stanna kvar på företaget eller inte. Dessa är 
arbetsmarknaden och den anställdes personliga särdrag och situation.  Huruvida 
de så kallade uppsägningsbarriärerna påverkar kunskapsarbetaren i valet att 
stanna är dock svårt att fastställa. Anledningen är att det inte går att säga om det 
är dessa eller arbetarens arbetstillfredsställelse som är avgörande i valet att stanna. 
Trots att det är svårt att avgöra hur stor betydelse uppsägningsbarriärer har, finns 
det dock andra faktorer som påverkar kunskapsarbetare i valet att stanna på 
företaget och andra som verkar som hindrande i valet att lämna det. Dessa är den 
anställdes individuelle situation och särdrag såsom, benägenhet till geografiska 
förflyttningar, ålder och tjänstgöringsår. Ju äldre kunskapsarbetaren är och ju fler 
tjänstgöringsår denne har, desto större sannolikhet att denne väljer att stanna 
kvar på företaget. Vidare har det visat sig finnas ett samband mellan 
arbetsmarknadssituationen och personalomsättning. Om arbetsmarknaden är 
gynnsam upplever kunskapsarbetaren att det finns fler möjligheter till externa 
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anställningar, vilket kan leda till att denne väljer att lämna företaget. Hur 
sambandet mellan arbetsmarknadssituationen och individens 
arbetstillfredsställelse påverkar personalomsättningen är dock oklart.   
 
Det har även visat sig att all personalomsättning inte är negativ, eftersom denna 
bland annat möjliggör karriäravancemang för yngre medarbetare. Detta betyder 
att en allt för låg personalomsättning kan leda till problem. Vi menar att en för 
låg personalomsättning och uteblivna karriärmöjligheter för yngre på längre sikt 
kan leda till en snedfördelning i företagens åldersstruktur. Konsekvenserna av 
detta riskerar att visa sig först när de äldre inom organisationen går i pension och 
det inte finns några yngre med tillräckliga kvalifikationer för att ta över deras 
arbetsuppgifter. Vi ser ytterligare en annan nackdel för de företag inom revisions- 
och konsultbranschen som debiterar tid. Den sneda åldersfördelningen kan 
komma att leda till att företagens prisnivåer blir ohälsosamt höga, då de äldre har 
högre timpris.  Denna situation kan enligt oss komma att leda till att företagens 
tjänster blir dyrare, vilket i sin tur påverkar företagens konkurrenskraft negativt. 
Detta innebär att personalomsättning är en viktig fråga för kunskapsföretag, 
eftersom problem kan uppstå om denna inte befinner sig på en rimlig nivå. Det 
viktigaste är emellertid inte att koncentrera sig på personalomsättningssiffrorna i 
sig, utan på dess sammansättning.  
 
Det går utifrån den genomförda studien slutligen att dra slutsatsen att det finns 
en medvetenhet inom kunskapsföretag om vad som påverkar kunskapsarbetarna 
i valet att stanna på företaget. Det går däremot inte tydligt att avgöra i hur hög 
grad det är de anställdas behov eller arbetets förutsättningar som ligger till grund 
för valet av styrning inom organisationerna. Det troliga är att det är en 
kombination av de båda. 
 
 

9.1 Rekommendationer till framtida studier 
 
Att det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och personalomsättning 
kan med relativt stor säkerhet sägas. Vi, och Steel et al.218, menar att det dock är 
oklart hur sambandet mellan arbetsmarknadssituationen och den anställdes 
uppfattning om sin nuvarande arbetssituation påverkar personalomsättningen. 
                                          
218 Steel et al., 2002 
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Det enda vi kan säga gällande detta är att det finns indikationer på att hög 
arbetstillfredsställelse gör de upplevda externa anställningsalternativen mindre 
betydelsefulla. Det vore därför intressant att mer ingående undersöka hur detta 
samband ser ut. 
 
Det vi i vår studie har kommit fram till är att det är ett par faktorer som påverkar 
kunskapsarbetares arbetstillfredsställelse i konsult- och revisionsföretag. Det vore 
därför intressant att se om dessa faktorer överensstämmer på andra typer av 
kunskapsarbetare i andra branscher. Värdesätter alla olika typer av 
kunskapsarbetare, oavsett bransch, samma faktorer när det gäller 
arbetstillfredsställelse? 
 
En annan intressant studie vore att jämföra arbetstillfredsställelsens orsaker 
mellan kunskapsarbetare och icke-kunskapsarbetare. Finns det vissa faktorer som 
endast värderas av kunskapsarbetare men inte av andra arbetare? Vad är det som 
skiljer dessa grupper åt när det gäller detta och varför? 
 
Ett par av de tillfrågade påpekade att revisionsbranschen antagligen kommer att 
gå igenom en del förändringar, med tanke på att nya regler gällande jävsituationer 
kan komma att införas. Konsekvensen av detta kan bli att de personer som idag 
arbetar på revisionsbyråer, med både revision och rådgivning, endast kommer att 
få sysselsätta sig med det förra. Detta kommer enligt vissa att leda till problem 
för hela branschen, då det kommer att finnas för många revisorer. En anställd 
menar att framtiden för deras yrke därmed är oviss, och det gäller för de nu 
aktiva i branschen att fundera på om deras största intresse ligger inom revision 
eller rådgivning. Med bakgrund i detta vore det intressant att genomföra en 
studie som syftar till att utreda vilka konsekvenserna av dessa nya regler för 
jävsituationer skulle komma att bli. Det skulle dels vara intressant att se hur detta 
skulle påverka de anställdas arbetstillfredsställelse, men även hur det skulle 
påverka branschen i stort. 
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Intervjuguide till de anställda 
 

Bakgrund 
 
1. Vad har du för utbildningsbakgrund? 
 
2. Hur länge har du varit anställd på det här företaget? 
 
3. Vilken befattning har du? 

•  Vad består dina arbetsuppgifter/ansvar av? 
 
4. Har du haft några tidigare anställningar på kunskapsföretag? Var? 

•  Hur kom det sig att du lämnade detta arbete? 
 

Inför anställning/anställning 
 
5. Hur kommer det sig att du sökte anställning hos detta företag?  

•  Vilka föreställningar hade du angående företaget när du började? 
•  Ansökte du till andra företag samtidigt? Vilka? Fick du några andra 

erbjudande om anställning?  
 
6. Vad hade du för förväntningar på företaget när du började arbeta, det vill säga 

efter du hade fått anställningen?  
•  Vad berodde dessa förväntningar på?  

 
7. Varför väljer du idag att arbeta åt detta företag?  
 
8. Vad är viktigt för dig för att trivas på ett arbete? Varför? 
 
9. Hur reglerad/styrd anser du att din arbetssituation är? 

•  Hur trivs du med det? 
•  Tycker du att du har möjlighet att påverka din arbetssituation så att den 

överensstämmer med dina preferenser? Varför (inte)?  
 
10. Vilken betydelse har arbetsuppgifternas innehåll för dig? 
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11.  Vilka typer av arbetsformer har ni? 

•  Hur passar denna typ av arbetsform dig? varför? 
•  Jobbar ni mycket i projekt? 
 

12. Påverkar din chef den syn du har på ditt arbete/din trivsel? Varför?  
 
13. Vad känner du inför din arbetsgivare/organisation?  
 
14. Vad är det som gör dig engagerad i ett företag? 
 
15. Vilken betydelse har företagskulturen/klimatet/stämningen för dig? Varför? 
 
16. Vilken betydelse har dina arbetskamrater? 

•  Skulle dina arbetskamrater påverka ditt val av att stanna eller inte? 
 
17.  Hur stor del av din arbetstid spenderar du hos kunder? 
 
18.  Påverkar det din relation till ditt eget företag? 
 
19. Använder företaget sig av något belöningssystem? Vilket? 

•  Utöver monetära belöningar? 
 
20. Vilka typer av belöning värdesätter du? Varför? 

•  Vilken vikt lägger du vid din lön/utvecklande arbete/utbildning? 
Varför? Hur stor vikt i relation till andra former av belöningar? 

•  Hur vill du att företaget ska belöna dig för din arbetsinsats? 
 
21.  Har dina preferenser gällande belöningar alltid varit desamma? Varför (inte)? 

•  Tror du att ditt civilstånd/familjesituation påverkar dina preferenser? 
 
22.  Tror du att dina preferenser gällande belöningar alltid kommer att vara 

desamma under ditt framtida yrkesliv? Varför (inte)? 
 
23.  Hur upplever du att belöningssystemet fungerar på detta företag? Varför? 
 
24.  Hur upplever du att lönesättning fungerar här? Varför? 

•  Vad jämför du med?  
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25. Vi har pratat lite om vad du anser är viktigt för dig för att trivas på en 

arbetsplats. Vad du värdesätter o.s.v.? Därför skulle det vara intressant att veta 
vad som skulle kunna få dig att lämna företaget? Varför? 

•  Tror du att du kommer att arbeta kvar på det här företaget? Varför? 
 
26. Hur upplever du att möjligheterna ser ut för dig att byta arbete, om du skulle 

vilja det?  
•  Tror du att detta påverkar ditt val av att stanna kvar eller inte? 
•  Om du tänker på tidigare anställda, som har slutat här, varför tror du 

att dessa slutade? 
 
27. Känner du att du tillhör företaget som helhet, koncernen? Eller känner du att 

du tillhör detta kontoret?  
 
28. Ålder?  
 
29. Familjesituation? 
 
30. Har du något övrigt att tillägga?
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Till Personalansvarig/Rekryteringsansvarig 
 

Bakgrund 
 
31. Vad har du för utbildningsbakgrund? 
 
32. Hur länge har du varit anställd på det här företaget? 
 
33. Vad består dina arbetsuppgifter/ansvar av? 
 
34. Har du haft några tidigare anställningar? Var? 
 
35. Hur kom det sig att du lämnade detta arbete? 
 

Rekrytering 
 
36. Varför tror ni att individer söker sig till detta företag (lokalt/koncern)? 
 
37. Hur ser er personalomsättning ut här på Linköpingskontoret? Nationellt? 
 
38. Skiljer sig personalomsättningen åt beroende på de anställdas bakgrund? 
 
39. Skiljer sig personalomsättningshastigheten åt under hög- respektive 

lågkonjunktur?  
 
40. Hur går rekryteringsprocessen till?  

•  Vilken typ av person eftersöker ni? Varför? 
•  Tittar ni på någonting utöver utbildning? 
•  Hur hittar/attraherar ni den kompetens ni eftersöker?  

 
41. Hur vill ni uppfattas av potentiella arbetstagare?  

•  Hur går ni tillväga för att skapa denna bild?   
 

Anställning 
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42. Vilka är utmaningarna när man som företag har människor och deras kunskap 
som viktigaste resurs? Finns det några speciella utmaningar i er bransch? 

 
43. Hur lång är genomsnittstiden för en anställning? Vad beror det på? 
 
44. Arbetar ni aktivt/medvetet för att behålla personal? Hur? 
 
45. Hur kan ni påverka de anställda på ett sådant sätt att de väljer att stanna kvar 

inom företaget?  
•  Hur skapas ex. lojalitet, kultur etc?  

 
46. Vilka förväntningar upplever ni att de anställda har på er som företag (lokalt)? 

Hur vet ni det?  
•  Genomför ni någon klimatanalys/medarbetarundersökning? Hur ofta? 

Hur använder ni er av den informationen ni får?  
 
47. Anser du att ni uppfyller de anställdas förväntningar? 
 
48.  Vad tror du att de anställda värderar? Vad får dem att trivas? Varför? 
 
49.  Hur stora möjligheter har de anställda när det kommer till att påverka 

utformningen av sitt arbete? 
 
50.  Hur ser ert belöningssystem ut? Varför? 

•  Utöver monetära belöningar, hur satsar ni på er personal?  
 
51.  Hur mycket tid spenderar de anställda hos kunder/kunden? Konsekvenser? 
 
52.  Arbetar ni på något sätt för att lyfta fram vissa värderingar? Hur? Vilka 

värderingar? Varför? 
 

Avslutande av anställning 
 
53.  Vad händer när någon slutar frivilligt? Hur ser processen ut? Vad blir era 

reaktioner? Påverkar orsaken till uppsägningen er reaktion? 
 
54. Vilka är de vanligaste skälen till att anställda väljer att lämna företaget? 
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55. När någon slutar, vet ni var de tar vägen?  
 
56. Är det möjligt att förutsäga frivilliga uppsägningar? Hur? Varför (inte)? 

•  Vid ja - Vidtas några åtgärder? Vilka?
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Bilaga 3 
Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 2001:3) om godkännande, 

auktorisation och registrering 
beslutade den 17 december 2001  

Med stöd av 18 § förordningen (1995:665) om revisorer föreskriver Revi- 
sorsnämnden följande. 

Särskilda villkor för godkännande och auktorisation 

1 § För att bli godkänd eller auktoriserad revisor eller för att erhålla fortsatt 
godkännande eller auktorisation skall sökanden under de fem år som närmast 
föregår ansökan ha utövat revisionsverksamhet omfattande minst 1 500 tim- 
mar. Mer än hälften av dessa timmar skall ha avsett juridiska personer som en- 
ligt lag skall ha godkänd eller auktoriserad revisor och uppdragen skall ha om- 
fattat revisionsklienter inom olika branscher. 

2 § Den som meddelats godkännande eller auktorisation som revisor enligt 
äldre bestämmelser utan att ha avlagt revisorsexamen eller högre revisorsex- 
amen och vars godkännande eller auktorisation upphört kan bli godkänd eller 
auktoriserad på nytt utan att avlägga revisorsexamen eller högre revisorsex- 
amen förutsatt att 

1. ansökan om godkännande eller auktorisation inkommit till Revisors- 
nämnden inom fem år från det att den omständighet inträffade som 
föranledde 
att godkännandet eller auktorisationen upphörde och 

2. verksamhetskravet i 1 § är uppfyllt. 

3 §  Om det finns särskilda skäl kan Revisorsnämnden besluta om undantag 
från bestämmelserna i 1 och 2 §§. 

Ansökan om godkännande, auktorisation och registrering 

4 §  Ansökan om godkännande, auktorisation och registrering skall göras på 
ansökningsformulär som fastställts av Revisorsnämnden. 

5 § Ansökan om fortsatt godkännande, auktorisation och registrering skall 
ges in till Revisorsnämnden senast tre månader före utgången av pågående 
giltighetstid. 



Bilaga 3  

 

6 §  Ansökningsavgift skall erläggas till Revisorsnämnden i anslutning till att 
ansökan ges in. 

Källa: www.revisorsnamnden.se 2003-12-29 
 
 




