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Förord 
Processen vid genomförandet av denna studie har för oss varit det mest lärorika vi gjort 

under vår studiegång där resan mot målet inneburit ett givande stöd från flera håll. Ett stort 

tack riktas till Leon Caesarius som agerat handledare med expertis och största engagemang. 

Vi vill även tacka samtliga respondenter på EY, PwC, KPMG och Grant Thornton för tid 

och intresse för vår studie. Slutligen ett tack till opponenter som bidragit med hjälpfulla och 

inspirerande kommentarer och sist men inte minst, tack till nära och kära som funnits till för 

största support. 
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Sammandrag 

Humankapital har fått en ökad uppmärksamhet och särskilt inom kunskapsbaserade företag 

där nyckelpersoner anses utgöra en viktig resurs som skapar ett högt värde. Employee 

retention innebär strategier för hur företag arbetar för att behålla medarbetare vilket i tidigare 

forskning visats ha ett samband med job satisfaction. Denna studie syftar till att undersöka 

hur företag i revisionsbranschen ser på nyckelpersoner och hur de praktiskt arbetar för att 

behålla dem. Semi-strukturerade intervjuer har genomförts på de fyra största 

revisionsbyråerna i Uppsala. En utmärkande slutsats är att inom revisionsbranschen utgörs 

definitionen av nyckelpersoner till stor del av personliga egenskaper. Övriga slutsatser 

förklarar en differentiering i metoder gällande främst lön och utvecklingsmöjligheter för att 

behålla nyckelpersoner. Företagen prioriterar olika metoder där särskilt 

utvecklingsmöjligheter och goda relationer anses vara viktigt. Vilka metoder som 

sammanfaller som lyckosamma konstateras till viss del bero på vilken hierarkisk nivå 

nyckelpersonen befinner sig på, vilket är något som företagen tycks bemöta i sitt arbete med 

employee retention.  

 
 
Nyckelord: Humankapital, employee retention, nyckelpersoner, motivation, job satisfaction, 

job description index, two-factor theory  
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1.Inledning 

Det finns en tidigare uppfattning att det enbart är finansiella tillgångar som utgör ett företags 

värde, men vilka resurser som faktiskt genererar ett högt värde har med tiden diskuterats i 

större utsträckning (Chahal et al, 2016). Immateriella tillgångar har under de senaste 

årtiondena hävdats utgöra ett högre värde än de materiella tillgångarna (Mayo, 2000), och 

förklarats som källan till ökat välstånd med fler konkurrensfördelar (Chahal et al, 2016). 

Mayo härrör det så kallade intellektuella kapitalet till immateriella tillgångar (ibid) och inom 

akademisk forskning och i praktiken har det intellektuella kapitalet identifierats som en 

tillgång som innebär ett strategiskt värde för ett företag (Chahal et al, 2016).  

En ökad förståelse för de ting som utgör själva värdet i sig är viktigt. Humankapital som 

bildar en del av det intellektuella kapitalet har därför fått en ökad uppmärksamhet och hävdas 

ligga till grund för all form av värdetillväxt, där det är människorna som är den skapande 

källan. (Mayo, 2000)  

I takt med ökat fokus på humankapital vill flertalet chefer påstå att medarbetarna är den 

främsta tillgången - inom vissa branscher till och med den enda tillgången. Varje 

medarbetares formella utbildning kombinerat med erfarenheter och färdigheter, social 

kompetens och framför allt förmågan att omsätta det i handling bildar ett företags viktigaste 

kapital. (Frick et al, 2012, s. 11) Samtidigt har kunskap sedan 2000-talet diskuterats som 

skälet till överlevnaden bland företag (Lu et al, 2011). Detta har ansetts vara en ovärderlig 

tillgång som förutom att skapa ett konkurrensövertag dessutom kan, genom övervägda 

strategier, bidra till att ett företag lyckas behålla övertaget (Carmeli et al, 2006). 
 
“Employees are a company's greatest asset - they're your competitive advantage. You want to 

attract and retain the best; provide them with encouragement, stimulus, and make them feel that they 

are an integral part of the company's mission.”                                                                   

- Anne M. Mulcahy 

CEO, Xerox corporation 

 
Det värde som skapas genom människan i ett företag sammanfattar Mayo (2000) under just 

begreppet ”kunskap” när han redogör för humankapitalets betydelse. Medarbetare utgör en 

betydande kategori som har förmågan att addera värde dels kortsiktigt genom god rekrytering, 

medarbetares kompetens och engagemang men även långsiktigt genom en utveckling av 

kompetens, potential samt genom en överföring av kunskap. (Mayo, 2000) 
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1.1 Bakgrund 

Det finns vissa företag som nästintill enbart bygger sin verksamhet och framgång på kunskap 

som kapital, vilka sammanfattas under begreppet kunskapsbaserade företag. I denna definition 

avses just kunskapens kapital som det intellektuella kapitalet. (Skårvik, 1998) 

Nyckelpersoner är ett begrepp som är vanligt förekommande i litteratur där medarbetare 

som resurs är den centrala värdeskaparen. Detta särskilt inom kunskapsbaserade företag. En 

konkret definition av vad som utgör en nyckelperson i ett företag kan variera, men en 

sammanfattande definition finns dock i “medarbetare som kontinuerligt bidrar till ett högt 

värde för företaget” (Miller, 2012). Om en sådan medarbetare väljer att avsluta sin anställning 

innebär det att företaget går miste om det som kan betraktas som en stor investering i form av 

humankapitalet (James et al, 2012). Ett annat problem är att en nyckelperson också kan vara 

svår att ersätta då en ersättare kan sakna en nödvändig erfarenhet och kompetens för att fylla 

ut kavajen för den individ som kan betraktas vara en nyckelperson (Miller, 2012). 

Inom tidigare litteratur har det diskuterats kring den strategiska fördelen av att som 

företag investera i medarbetare som visar på en hög potential att arbeta sig upp på 

ledningsnivå. Dock menar Becker et al genom Mcdonnel (2015) att en alltför liten vikt har 

lagts på grupper av just nyckelpersoner, varför det även i en mindre utsträckning studerats 

huruvida företag har grupper som anses vara nyckelpersoner. På senare år har det dock 

genomförts ett flertal empiriska studier när det gäller nyckelpersoner. Baserat på 260 

multinationella företag studerades bland annat huruvida företag identifierar grupper av 

nyckelpersoner där fokus sedan låg på att undersöka hur detta påverkade 

kompensationssystemen i företag. (Mcdonnel et al, 2015) 

I kategorin kunskapsbaserade företag finns revisionsbranschen. De individer som 

revisionsbranschen betraktar som nyckelpersoner kan tänkas vara en viktig framgångskälla 

för dessa företag och utgör ett område som är en relevant utvidgning av tidigare studier kring 

nyckelpersoner som begrepp. 

1.2 Problemformulering 

Aktörer inom det privata näringslivet agerar idag på en global marknad där kapital, 

kompetens och medarbetare är lättrörliga och valet av arbetsplats sker med större omsorg är 

någonsin (Frick et al, 2012, s. 9). Att strategiskt arbeta för att behålla humankapital är viktigt i 

en allt större konkurrens inom de allra flesta branscher (Carmeli et al, 2006), och särskilt 

nyckelpersoner då ett problem för kunskapsbaserade företag finns i att dessa är både dyra och 
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särskilt svåra att ersätta (Wright et al, 2001). Företag bör kontinuerligt arbeta proaktivt kring 

bevarandet av medarbetare istället för att hantera det först när medarbetare har sin ena fot 

utanför företaget (Berman-Gorvine, 2014). Därför kan företag implementera strategier i syfte 

att behålla anställda där employee retention utgör en sådan strategi som länge varit aktuell 

inom många företag (James et al, 2012). Problemet med att behålla medarbetare var redan vid 

millennieskiftet ”det hetaste ämnet” där rekrytering alltsedan hanteras som en långsiktig 

strategisk process där betydelsen av att behålla medarbetare som en uppföljning idag står i 

centrum (Mitchell et al, 2001). 

De förklaringar som kan härledas till att en medarbetare väljer att stanna kvar i företag 

beror särskilt på motivation (Mitchell et al, 2001) och inom forskning har det varit av stor 

betydelse att upptäcka de faktorer som kan minska en medarbetares intention att lämna 

företaget (Carmeli et al, 2006). Även Lawler & Porter hävdade redan 1967 att det är viktigt att 

mäta nivåer av job satisfaction i företag då detta också har en inverkan på trivseln hos 

anställda. Således bekräftas en koppling mellan de principer som berör job satisfaction och 

karaktärsdrag för motivation (Kreitner et al, 2007). Trots att det finns tidigare akademisk 

forskning gällande vad som motiverar anställda till att stanna i företaget (Carmeli et al, 2006), 

förklaras samtidigt ett glapp mellan akademi och näringsliv i och med att  “chefer ger sig 

sällan tid till att ta del av vad forskningen kommer fram till och att det inom den akademiska 

världen finns svårigheter att bygga broar till praktikerna” (Ahltorp, 2003, s. 10). 

 

1.2.1 Syfte och frågeställning 

Denna studie syftar till att undersöka hur företag inom revisionsbranschen ser på 

nyckelpersoner och hur de praktiskt arbetar för att behålla dem genom motivation. Detta 

sammanfaller som en frågeformulering i två steg: 

 
  

Ø Vilken typ av individer anses utgöra nyckelpersoner inom revisionsbranschen och hur 

förklaras värdet av dem? 

Ø Hur arbetar företag inom revisionsbranschen praktiskt för att behålla 

nyckelpersoner? 
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2. Teori 

I teoriavsnittet beskrivs inledningsvis definitioner av begreppet nyckelperson som tidigare 

forskning behandlat. Därefter redogörs för betydelsen av employee retention samt job 

satisfaction utifrån Job description index (JDI). Graden av job satisfaction på arbetsplatsen 

förklaras därefter mer djupgående genom two-factor theory. 

2.1 Nyckelperson i tidigare forskning 

Definitionen av vad som utgör en nyckelperson varierar i tidigare forskning. En nyckelperson 

kan definieras som de medarbetare som presterar på topp, de som visar på hög potential eller 

de medarbetare som hanterar viktiga arbetsuppgifter (Scott et al, 2012). I sin empiriska studie 

definierade Mcdonnel et al (2016) en nyckelperson som en medarbetare som är av stor 

betydelse för organisationens lärande och kärnkompetens i helhet. Schlosser (2015) definierar 

en nyckelperson som en individ som anses vara effektiv, pålitlig och får arbetet gjort, samt 

den som anses bidra till framgång för företaget i stort. Wikström et al (2012, s. 45) beskriver 

även så kallade nyckelroller som en identifiering av de roller i företaget som är avgörande för 

företagets konkurrenskraft. En aspekt att belysa är det faktum att nyckelpersoner således inte 

alltid innebär de medarbetare på högsta hierarkiska nivå utan de som på olika sätt 

kontinuerligt bidrar till ett högt värde för företaget (Miller, 2012). 

2.2 Betydelsen av Employee retention 

Employee retention som strategisk process för långsiktig framgång har på senare tid fått en 

allt större betydelse (Aruna et al, 2015) och kan förklaras som ett initiativ i företaget att ha 

policys för att behålla medarbetare genom att öka upplevd job satisfaction (Vasistha, 

2009).  Detta med syftet att få dem att stanna i företaget så länge som möjligt (James et al, 

2012). Att rekrytera och utveckla nya medarbetare beräknas överstiga 100 procent av årslönen 

för en anställd som ska ersättas (Allen et al, 2010). Samtidigt tar det enligt Dey (2009) så 

länge som tre till sex månader för en nyanställd att skolas in och börja prestera i kriterier av 

ett högt värde. En nyckelperson innebär desto fler kostnader och mer utbildning för att en 

ersättare ska kunna fylla dennes roll och uppnå ett högt värde. Empiriska studier har enligt 

Mandhanya (2015) bevisat det faktum att för att företag ska lyckas med att behålla anställda 

krävs det en förståelse för de faktorer som motiverar individer att stanna och utforma 

strategiska metoder utifrån dessa. Trots att ett företag ofta uttrycker en strävan efter att 

behålla samtliga medarbetare, kan även företag enligt Carmeli et al (2006) arbeta utifrån 
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selektiva metoder gällande vilka anställda de väljer att företa en extra ansträngning för att 

behålla. 

2.3 Betydelsen av Job satisfaction 

De principer som berör motivation kan beskrivas ha en nära anknytning till karaktärsdrag för 

vad som genererar job satisfaction (Kreitner et al, 2007). Job satisfaction avgör hur starkt en 

medarbetare känner för att stanna kvar inom företaget och ju högre upplevd job satisfaction 

desto större är chansen att en anställd trivs och väljer att stanna i företaget (Vroom, 1995).  

Job Description Index (JDI) grundar sig i en omfattande studie genomförd av Smith et 

al (1969) som av andra forskare anses vara det mest omsorgsfulla konstruerade måttet på job 

satisfaction (Vroom, 1995, s. 116). JDI bygger på fem oberoende dimensioner som bidrar till 

job satisfaction: själva arbetet i sig, möjlighet till befordran, relation till chef och relationen 

till kollegor samt lön (Smith et al, 1969). Dessa används inom forskning men även i praktiken 

på grund av dess enkelhet och validitet inom flera områden (Vroom, 1995). Arshad (2014) har 

även i sin mer aktuella studie bekräftat en hög giltighet av JDI som mått på job satisfaction. 

Job satisfaction utifrån själva arbetet i sig bygger på olika karaktärsdrag i arbetet som enligt 

Hackman et al (1976) utgörs av faktorer som  variation, arbetsuppgiftens identitet och 

betydelse, självständighet samt feedback. Möjlighet till befordran kan beskrivas utifrån 

medarbetarens framtidsutsikter innefattande utveckling inom företaget och till den grad en 

anställd upplever möjligheter till en givande karriär. Kollegors betydelse i och med ett 

uppfattat socialt stöd har visat på en positiv inverkan på job satisfaction och engagemang 

(Taormina, 1999). Även den sociala relationen till chefen innebär ett stöd genom en minskad 

oro och stress i det dagliga arbetet. Den femte dimensionen, lön, har inverkan på upplevd job 

satisfaction i egenskap av dess fysiska belöning. (Arshad, 2014) Dock har tidigare studier 

kommit fram till att gällande employee retention är lön som monetär belöning inte den enda 

eller största anledningen till att individer stannar i företaget (Mandhanya, 2015).  

Det finns en negativ korrelation mellan job satisfaction och personalomsättning och 

genom att öka graden av job satisfaction kan företag öka chansen till att en anställd trivs i 

företaget (Kreitner et al, 2010). Detta bekräftas även av Arshad (2014) som konstaterar att 

företag bör utgå från dimensionerna för JDI i det praktiska arbetet för employee retention. 
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2.4 Herzbergs two-factor theory 

Frederick Herzberg genomförde en studie baserad på 203 kvalitativa intervjuer kallad “the 

motivation to work” (1959) som behandlade vad anställda motiveras av i sitt arbete. Denna 

studie mynnade ut i utvecklingen av two-factor theory. Teorin bygger på att speciella 

karaktärsdrag i arbetet är förknippat med dissatisfaction (sv. otillfredsställelse) medan andra 

kan kopplas till satisfaction (sv. tillfredsställelse). Dessa sammanfattas i två huvudfaktorer, 

hygien- och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer berör yttre faktorer och kopplas till 

dissatisfaction medan motivationsfaktorer berör inre faktorer och kopplas till satisfaction. 

Hygienfaktorer exemplifieras som relationer med exempelvis chef, kollegor och handledare, 

lön, säkerhet och status. Motivationsfaktorer är faktorer som innefattar bland annat arbetet i 

sig, personlig utveckling och möjlighet till befordran. (Herzberg, 1959) 

Herzberg hävdade som ett grundläggande villkor att satisfaction och dissatisfaction inte 

är motsatser till varandra. Motsatsen till satisfaction är no satisfaction. Detsamma gäller för 

dissatisfaction som har sin motsats i no dissatisfaction. (Robbins et al, 2009) Med 

utgångspunkt från detta kan således dissatisfaction och satisfaction upplevas skalenligt som 

två skilda begrepp. 
 

 
 
 

Figur 1: Illustration av hygien- och motivationsfaktorer som icke motsatser till varandra. 
(Författarna, hänvisas genom Herzberg, 1959) 

 
 
 

2.4.1 Eliminering av dissatisfaction och skapandet av satisfaction 

För att lyckas uppnå fullständig job satisfaction krävs det enligt two-factor theory att 

hygienfaktorer ses över och företag kan då eliminera mängden dissatisfaction. Detta kan 

göras på flera sätt men litteratur betonar aktiviteter som att löner är skäliga och 

konkurrenskraftiga, att anställda upplever en trygg och positiv kultur på arbetsplatsen som 

inkluderar värdighet och respekt bland kollegor och chefer. (Robbins et al, 2009) 



	   7	  

Trots eliminering av dissatisfaction genom hygienfaktorer innebär inte det enligt teorin 

att individer upplever fullständig satisfaction. En eliminering av dissatisfaction innebär 

möjligtvis en sinnesro, men inte nödvändigtvis motivationen att stanna i företaget. Därför 

måste ett stort fokus riktas mot att identifiera de villkor som går att påverka för att skapa 

satisfaction i arbetet vilket sker genom motivationsfaktorer. Satisfaction kan praktiskt skapas 

genom att ge möjlighet till utveckling och befordran, uppmuntra självständighet, 

uppmärksamma individens enskilda uppoffringar och prestation, samt göra arbetet i sig så 

givande som möjligt. (Robbins et al, 2009) Tidigare forskning har hävdat att dessa inre 

motivationsfaktorer har störst inverkan på intentioner i beteendet hos en individ (Carmeli et 

al, 2006). 
 

2.5 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

Studien avgränsas till Job description index (JDI) som mått på job satisfaction vilket bygger 

på fem dimensioner: lön, relation till chef, relation till kollegor, möjlighet till befordran samt 

arbetet i sig. Graden av job satisfaction utifrån dessa kan kopplas till och förklaras djupare 

med Hertzbergs two-factor theory som beskriver motivationsfaktorer och hygienfaktorer. 

Utifrån en avgränsning till JDI kan lön, relation till chef och relation till kollegor kopplas till 

hygienfaktorer och resterande själva arbetet i sig och möjlighet till befordran kopplas till 

motivationsfaktorer. Hygienfaktorer kan orsaka dissatisfaction vilket företag måste se över 

och hantera. Samtidigt krävs att företag tar praktisk hänsyn till de motivationsfaktorer som 

kan skapa satisfaction hos medarbetaren. Därefter kan fullständig job satisfaction uppnås. En 

utgångspunkt är att dissatisfaction och satisfaction inte är varandras motsatser varför till 

vilken grad en individ upplever dessa, beror på en skala som två separata begrepp. Det finns 

en positiv korrelation mellan  job satisfaction och employee retention varför företag således 

strategiskt kan arbeta med de faktorer som kan skapa fullständig job satisfaction för att 

behålla medarbetare. Teoretiskt ramverk sammanfattas i en analysmodell för att klargöra 

kopplingar mellan teoretiska aspekter och hur dessa utgör grunden för analysprocessen. 
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Figur 2: Praktiskt arbete med faktorer som skapar job satisfaction för att bevara värdet av 
nyckelpersoner i företaget. (Författarna, 2016) 

 

2.6 Kritik och överväganden av teori 

Herzberg publicerade sin erkända artikel “One more time: how do you motivate employees” 

(1968) och idag nästan 50 år senare används teorin på många håll för att förklara motivation i 

praktiken. Detta trots återkommande kritik. En huvudsaklig kritik är att two-factor theory 

endast beskriver en svag korrelation mellan finansiell belöning och motivation som förklaras 

genom hygienfaktorn som kan minska dissatisfaction men inte direkt kopplas till en ökad 

satisfaction. (Bassett-Jones et al, 2005) Då tidigare forskning på annat håll hävdar att lön 

faktiskt påvisas som en mindre viktig motivationsfaktor kopplat till employee retention anser 

vi det inte rimligt att förkasta Herzbergs teori för denna undersökning utan snarare en relevant 

aspekt att studera i praktiken. 

Two-factor theory har även ifrågasatts av forskare då resultat ansetts vara bundet till en 

specifik metod (Hulin & Smith, genom Bassett-Jones et al, 2005), som av Herzberg 

innefattade omkring 203 kvalitativa intervjuer (Herzberg et al, 1959). Det faktum att dessa 

kritiker dock haft svårt att argumentera för varför Herzbergs metod ändå genererade relativt 

förenliga resultat med alternativa metoder (Bassett-Jones et al, 2005) samt att vår studie också 

är av kvalitativ art, anser vi att kritiken är för svävande för att teorin inte ska anses vara 

förenlig med denna undersökning.  
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1950-talet var en period som kännetecknas av utvecklandet av flertalet erkända teorier 

som berör området motivation, där många varit av naturligt övervägande för val av teori för 

denna studie. Förutom Herzbergs two-factor theory utgör Maslows hierarchy of needs en teori 

inom området som behandlar den klassiska behovstrappan. Denna har dock blivit ifrågasatt då 

den saknar empirisk substans, medan Herzbergs teori är desto mer empiriskt bevisad. En 

annan högst relevant fördel med two-factor theory i egenskap av en grundläggande teori för 

denna studie är att den trots sitt teoretiska resonemang kring hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer, även ger praktiska förslag riktade mot företag där företag än idag i regel 

använder teorin för att förstå motivation hos medarbetare. Herzberg anser även att de olika 

faktorerna till motivation kan studeras parallellt till skillnad från Maslow som har en 

särpräglad hierarkisk struktur. (Robbins et al, 2009) Detta var en relevant förutsättning för 

studien då det inte ansågs rimligt att anta att ett företag arbetar praktiskt utifrån en statisk 

ordning, varför en mer flexibel teoretisk förutsättning ansågs vara fördelaktig för denna 

utforskande studie. 

Studien avgränsas till JDI och dess fem dimensioner till job satisfaction. Dessa faktorer 

används inom forskning på grund av sin sammanfattande enkelhet av motivationsfaktorer och 

sin validitet, som både akademiskt och praktiskt gångbar (Arshad, 2014). Golembiewski et al 

(1978) beskriver JDI som väl tillämpad inom både privata näringslivet och offentlig sektor 

och strukturen rörande de olika oberoende dimensionerna gör teorin generaliserbar inom flera 

yrkesområden. Utifrån dessa argument ansågs JDI vara applicerbar i denna undersökning som 

behandlar praktiken av det privata näringslivet och revisionsbranschen specifikt. JDI ansågs 

även ha en relevant koppling till two-factor theory varför teoretiska aspekter och 

förutsättningar kunde fogas samman i ett överskådligt ramverk. 
 

3. Metod

Processen för genomförandet av denna studie har inneburit flertalet överväganden för de 

metodval som har format innehåll och tillvägagångssätt. Nedan redogörs för centrala 

metodval samt dess implikationer.  

3.1 Ett antagande 

I denna undersökning görs ett antagande att nyckelpersonerna inom studerade företag 

motiveras av de faktorer som teoriavsnittet behandlar utifrån teori. Detta för att rikta tydligt 

fokus på hur det praktiska arbetet för att behålla värdet av nyckelpersoner ser ut. Ju fler 
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empiriska steg som undersökningen består i, desto mer riskerar även reliabiliteten att minska. 

Detta då risken för en skillnad i resultat genom alternativa studier anses öka om denna studie 

även hade innefattat en undersökning om vad medarbetare i respektive företag motiveras av.  

3.2 Forskningsansats  

För denna studie har metodvalet varit av utforskande och kvalitativ art där, enligt Saunders et 

al (2012), djupgående intervjuer och semi-strukturerade intervjuer är vanligt förekommande 

(s. 378). Då syftet även för denna undersökning är att få en djupare inblick i företags 

tillvägagångssätt och processer har primärdata samlats in genom semi-strukturerade 

intervjuer. Detta har inneburit att respondenter har tilldelats det övergripande ämnet och en 

organisatorisk kontext kring employee retention och nyckelpersoner. Därefter har 

respondenten uppmuntrats att tala fritt om ämnet men utifrån förbestämda frågor. Detta för att 

ge respondenterna möjlighet att elaborera och utveckla sina svar vilket ger utrymme för en 

mer anpassningsbar intervju vilken berikar insamlad data, både gällande innehåll och 

omfattning. 

Vid intervjuer har vad som benämns öppna respektive utforskande frågor format 

upplägget (Saunders et al, 2012, s. 391). Genom öppna inledande frågor som bas har 

respondenter kunnat ge komplexa svar för studien vilka sedan har kunnat utforskas närmare 

när särskilt väsentliga svar givits. Denna flexibilitet i och med semi-strukturerade intervjuer 

har även nyttjats för att gagna väsentlig bakgrundsinformation. Företagens egna definition av 

nyckelpersoner är en bakgrundsinformation som varit av primär betydelse för att därefter rikta 

ett avgränsat fokus mot hur de praktiskt behåller dem.  

3.3 Datainsamling - primärdata 

3.3.1 Val av företag 

De företag inom revisionsbranschen som har valts som studieobjekt för denna studie 

innefattar EY, PwC, KPMG, och Grant Thornton. Dessa utgör Uppsalas fyra största 

revisionsbyråer på marknaden vilka utgör relevanta studieobjekt inom kategorin 

kunskapsbaserade företag, där en relevans finns i att undersöka hur definitionen av 

nyckelpersoner kan variera samt för att se hur arbetet med att behålla nyckelpersoner ser ut i 

en större stad i Sverige. Att fyra företag i branschen valts ut syftar till att skapa en jämförande 

och därmed bredare förståelse för employee retention av nyckelpersoner i ett antal företag i 

samma bransch. Den geografiska avgränsningen gjordes som följd av att studien fick access 
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till samtliga stora revisionsbyråer på marknaden i Uppsala och det ansågs positivt för 

reliabiliteten att samtliga fyra företag verkar under samma externa förutsättningar gällande 

arbetsmarknad och konkurrens. 

3.3.1.1 EY 

EY har ca 2300 anställda i Sverige och en omsättning på 3,2 miljarder kronor per år (EY, 

2016a). Enligt företagets hemsida utgör medarbetarna en nyckel till framgång och stora 

mängder resurser läggs på att rekrytera rätt personer (EY, 2016b). EY är även Nordens mest 

attraktiva företag bland ekonomistudenter (Företagsbarometern, genom EY 2015). 

3.3.1.2 PwC 

PwC har i Sverige ca 3 600 medarbetare och en omsättning på 4,6 miljarder kronor. PwC 

skriver i sin årsredovisning att de arbetar med att vårda relationen till sina anställda genom att 

bygga en kultur av delaktighet, innovation och mångfald samt möjliggöra en balans mellan 

arbetsliv och privatliv. (PwC, 2015) 

3.3.1.3 KPMG 

KPMG har i Sverige ca 1700 anställda med en omsättning på 1,8 miljarder kronor per år 

(KPMG, 2016a). KPMG lägger stor vikt vid att vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats i 

syfte att attrahera och behålla anställda. De arbetar löpande med att utveckla sådana processer 

(KPMG, 2016b). 

3.3.1.4 Grant Thornton 

Grant Thornton har ca 1100 medarbetare i Sverige och en omsättning på 1,3 miljarder kronor. 

Ett aktivt arbete  genomförs för att attrahera och behålla medarbetare. Företaget tilldelades 

2015 utmärkelsen för “Sveriges bästa arbetsgivare i branschen”. (Grant Thornton, 2016) 

3.3.2 Val av respondenter 

Revision- och konsultbranschen omfattar flertalet områden som berör bland annat revision, 

redovisning och rådgivning. En avgränsning i denna undersökning har gjorts till området 

revision för att utgå från så likartade förutsättningar som möjligt och minska möjliga 

skillnader i omvärldsfaktorer inom varje företag i vilka bevarandet av nyckelpersoner råder 

inom. Då samtliga kontorschefer för EY, PwC och Grant Thornton främst arbetat med 

revision har dessa strategiskt ansetts vara mest lämpade som intervjuobjekt. På KPMG 
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påstods revisionschefen ha en bättre insyn i revision, varför hon valdes till respondent. Face-

to-face intervjuer har genomförts i ett tyst samlingsrum på respektive kontor i Uppsala med 

undantag från en intervju med EY på huvudkontoret i Stockholm.  

	  

Företag Befattning Namn Datum  

EY Kontorschef Uppsala 
HR-chef Uppsala/Stockholm 

Håkan Dahlgren 
Agneta Strandberg 

2016-04-21 
2016-05-03 

PwC Kontorschef Uppsala Marianne Stohr 2016-04-28 

KPMG Revisionschef Uppsala Karin Francois Ångstrand 2016-04-28 

Grant Thornton Kontorschef Uppsala Kenth Nordin 2016-05-10 

 

Tabell 1: Sammanställning av de företag och respondenter som varit föremål för studien. 

(Författarna, 2016) 

3.4 Datainsamling - sekundära källor 

Insamling av data har även skett genom granskning av sekundära källor vilka ansetts vara av 

särskilt betydelse för denna studie. Insamlad sekundärdata har bidragit med adderande 

och/eller skiftande information för att berika tolkningar och slutsatser i analysen. (Bulmer et 

al, 2009) Denna data har samlats in genom så kallad dokumenterande sekundärdata vilket 

innefattat granskning av dagstidningar, fackpress riktad mot revision- och 

redovisningsbranschen samt tidigare sammanställda rapporter. För att berika innehåll med 

företagsspecifik information har respektive företags hemsida samt årsredovisningar från 

2014/2015 studerats (Saunders et al, 2012, s. 306-307). 

3.5 Behandling av data 

Vid behandling av kvalitativ data, som till volym varit omfattande, har genomtänkta processer 

krävts för bearbetning. (Saunders et al, 2012, s. 546) Insamlad primärdata har inneburit att 

analys, omvandling och en sammanställning varit viktiga processer. Ett övervägande har 

inneburit huruvida empiri ska sammanställas direkt från ljudupptagningen eller om 

transkribering varit en nödvändighet. Transkribering är tidskrävande (Ibid, s. 400) men för 

studiens syfte ansågs det vara högst nödvändigt att sammanställa samtliga ljudupptagningar i 

sin helhet då semi-strukturerade intervjuer inneburit komplexa svar som syftat till att öppna 
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upp för en tolkande och utforskande granskning. En kategorisering av primärdata har 

inneburit att kategorier kunnat härledas utifrån specifika teoretiska koncept för studien (Ibid, 

s. 557). Detta ytterligare metodverktyg har fungerat som hjälpmedel för att omvandla 

respondenters svar till en specifik kategori som i sin tur kan härledas till teoretiskt ramverk. 

Då semi-strukturerade intervjuer genererat komplexa svar har en sådan “sortering” varit 

givande i processer för empiri och analys. Denna form av sortering fick även fungera som 

grund för hur insamlat material har presenterats för att skapa en enhetlig och ett väldisponibelt 

rapportinnehåll. 

3.6 Operationalisering 

Att intervjufrågor utformas i linje med teoretiskt ramverk är av central betydelse. Detta för att 

även empiriskt material ska vara till grund för en utforskande analys som behandlar enbart 

relevanta resultat för studiens frågeformulering. I tabell 2 beskrivs hur fem dimensioner som 

skapar job satisfaction enligt JDI, med efterföljande förklarande teoretiska aspekter utifrån 

Herzbergs two-factor theory, ligger till grund för hur intervjufrågor har utformats. Se bilaga 1 

för intervjuunderlag. 
 

	  

Job description Index 
(JDI) 

Herzberg 
faktorer 

Praktisk 
arbete 

Intervjufråga (exempel 5/32) 
NP= Nyckelperson* 

Lön Hygienfaktor Eliminering av 
dissatisfaction 

Hur jobbar ni med monetära belöningar 
när det gäller NP? 

Relation till chef Hygienfaktor ⬇ Hur ser relationen mellan chef och NP 
ut? 

Relation till kollegor Hygienfaktor ⬇ Hur arbetar ni med relationerna mellan 
de anställda? 

Arbetet i sig Motivationsfaktor Skapandet av 
satisfaction 

Hur arbetar ni för att NP ska uppleva 
självständigt i arbetet? 

Möjlig befordran Motivationsfaktor ⬇ Hur ser en NP utvecklingsmöjligheter ut 
inom företaget?  

	  

Tabell 2: Operationalisering av teoretiskt ramverk (Författarna, 2016) 
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3.7 Överväganden och implikationer av metodval 

Reliabilitet och validitet är två kvalitetsmått som är vanligt förekommande vid olika 

undersökningar. Saunders et al (2012) betonar en särskild betydelse när det gäller studier av 

kvantitativ art men begreppen beskriver förutsättningar som ansetts angelägna vid 

genomförandet av denna kvalitativa studie. Graden av reliabilitet kan bero på huruvida 

alternativa undersökningar skulle innebära likartat resultat. Intervjuerna för denna studie har 

genomförts i sin utvalda kontext på fyra företag inom revisionsbranschen som är lokaliserade 

i Uppsala som ort, där en skillnad i resultat förväntas genom olika företag och personer. Med 

denna kvalitativa och specifika utgångspunkt finns därför inget krav på en förväntan att 

studien ska vara repetitiv i sin totala helhet. Denna flexibilitet ger snarare styrka i denna 

studie genom att undersöka komplexa processer och utläsa skillnader. (Ibid, s. 382) 

Respondent-bias behandlar det faktum att respondenter kan uppfatta vissa områden som 

känsliga och parallellt med den bristande struktur som semi-strukturerade intervjuer innebär 

kan orsaka att respondenten ger en partiell bild av verkligheten (Ibid, s. 381). Därför har det 

varit viktigt med en öppen kommunikation där respondenter har besvarats hur 

intervjumaterial kommer att användas. Även utforskande följdfrågor kan innebära en risk att 

intervjuaren leder respondenten mot önskat svar vilket kan få påverkan på empiriskt resultat. 

Detta har därför hanterats med försiktighet och en medvetenhet kring detta där vissa svar har 

behandlats med ett särskilt kritiskt förhållningssätt. Respondenter gör även en egen tolkning 

av intervjufrågor och på så vis riskerar innehållet att variera. För att undvika detta har 

följdfrågor används som verktyg ur en positiv bemärkelse för att uppmuntra respondenten att 

utveckla sitt svar för att försäkra om högsta möjliga trovärdighet i innehåll. 

Studiens avgränsning till arbetsgivarens perspektiv har motiverats genom en ökad 

reliabilitet och ökat fokus mot studiens huvudområde. En brist i denna avgränsning kan dock 

härröra från det faktum att en behandling av medarbetares syn på hur det praktiska arbetet går 

till inte berörts. En medvetenhet kring att chefsroller kan ge en idealiserad bild av 

verkligheten i exempelvis varumärkessyfte har medfört att sekundärdata fungerat som medel 

för att kritiskt utforska primärdata. Detta för att väga in olika uppfattningar i syfte att minska 

effekterna av eventuellt bias och därigenom kunnat föra ett mer trovärdigt analytiskt 

resonemang. 

Vid intervjuer har ljudupptagning genomförts som sedan avlyssnats i efterhand, vilket 

samtliga respondenter gav sin tillåtelse till. Genom en medvetenhet i att ljudupptagning 

kunnat avlyssnas i efterhand har fokus under intervjun riktats mot att lyssna och ställa 
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genomtänkta frågor samt gavs möjligheten att berika rapportinnehåll med direktcitat. Detta 

överväger det faktum att tekniska problem riskerat att uppstå, vilket har kunnat undvikas 

genom två ljudupptagningar, samt att transkribering varit tidskrävande för arbetsprocessen. 

(Ibid, s. 550) 

Vid utformning av teoretiskt ramverk som innefattar olika teoretiska aspekter har 

hänsyn tagits till att teorierna i grunden präglas av diverse förutsättningar. Hänsyn tas till att 

JDI-dimensioner inte leder direkt till job satisfaction som teorin i grunden förutsätter, utan i 

en koppling med two-factor theory krävs det att företag även uppmärksammar några av dessa 

som möjliga villkor för dissatisfaction. Då dimensionerna förutsätts vara oberoende präglas 

även undersökningen av att dessa studerats som fem separata kategorier. Dessa aspekter har 

tagits i beaktande vid utformandet av teoretiskt ramverk och således genomsyrat övriga delar i 

studien. 

3.8 Ett förtydligande 

Med hänsyn till att revisionsbyråerna använder olika benämningar för olika hierarkiska nivåer 

har vi i denna rapport valt att sammanfatta dessa under kategorierna juniora, seniora och 

partners. Juniora medarbetare finns på en lägre hierarkisk nivå och arbetat 0-4 år, seniora 

medarbetare är de som arbetat flera år men som ännu inte blivit partners. Partner innefattar de 

auktoriserade revisorerna som avancerat och är delägare i företaget. 

 

4. Empiri  

Empiriskt resultat beskrivs i två steg genom att inledningsvis beskriva hur företagen enligt 

respondenterna ser på sina nyckelpersoner och därefter hur företagen arbetar för att behålla 

dem. I detta avsnitt återges slutligen delar ur nyhetstidningar, fackpress och utredningar som 

behandlar revisionsbranschen. 

4.1 Nyckelpersoner och deras värde 

4.1.1 EY 

På EY beskrivs medarbetare nästintill vara den enda tillgången varför företaget arbetar med 

dessa som en värdefull resurs och där bevarandet av nyckelpersoner är en av de primära 

strategiska aktiviteter företaget arbetar med varje dag. På EY är målet från start att rekrytera 

medarbetare med högt värde, varför det finns en önskan om att på sätt och vis behålla alla; 
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“företaget är en plattform för väldigt duktiga personer och målbilden är att rekrytera de 

absolut bästa medarbetarna” (Strandberg, 2016). Medarbetarna utgör en kedja med många 

länkar varför nyckelpersoner anses finnas inom hela organisationen. Stora mängder resurser 

läggs på att utbilda och utveckla medarbetare och de som arbetat i företaget en längre tid 

utgör dock ett stort värde i sig. Detta genom att en större mängd tid funnits för att ta del av 

fler resurser. (Dahlgren, 2016) 

På EY förklaras värdet av nyckelpersoner särskilt härröra till personliga egenskaper hos 

medarbetare. Ett engagemang och intresse för arbetet är av stor betydelse då medarbetare på 

sätt och vis lever i sitt arbete hela tiden. I den sociala delen i arbetet är det viktigt att ha en 

förmåga att vara flexibel i relationen med olika individer och kunna samarbeta. En hög inre 

kompass och självkännedom anses också viktigt för att orka prestera på lång sikt. Då yrket 

innebär stora utvecklingsmöjligheter per automatik är det även av betydelse att vilja utvecklas 

och utmanas som både person och i sin yrkesroll. (Strandberg, 2016) 

På EY utgör en årlig “rating” av varje medarbetare ett mått på medarbetarens prestation 

som baseras på ett räkenskapsår utan värdering av tidigare prestation eller potential. 

(Strandberg, 2016) Värdefulla medarbetare ska även leverera i enlighet med EYs perspektiv 

som innefattar people, marknad, operation samt kvalité, där kriterier dels kan innebära ett 

värde på djupet inom ett perspektiv men på högre nivå utgörs ett stort värde av att ha en 

djupare förmåga inom flera perspektiv. (Dahlgren, 2016) 

4.1.2 PwC 

På PwC anses medarbetarna vara den primära källan till framgång, varför bevarandet av 

nyckelpersoner förklaras som en viktig del att arbeta med. Grunden till vad som utgör 

nyckelpersoner på PwC går att härleda till egenskaper och förklaras genom att det är 

medarbetare med värdefulla egenskaper som naturligt blir en nyckelperson. Förutom ett 

ansvarstagande bör medarbetaren vara social, ha förmågan att samtala med människor men 

även vara en god lyssnare och förstå en annan part. I yrket som revisor krävs det även att 

medarbetare är analytiska och kan hantera ett helikopterperspektiv med en förmåga att lyfta 

blicken från sitt eget uppdrag och se helheten. Betydelsen av detta existerar båda internt i 

företaget men även externt mot kunderna för att använda kunskap och erfarenheter på rätt sätt 

för att finna lösningar i dagligt arbete. (Stohr, 2016) 

Då kunderna är viktiga för ett företag som säljer tjänster finns en betydande roll i att 

kunna hantera egna kunder, vilket särskilt finns i rollen som auktoriserad revisor. Detta är 

viktigt för företagsvärdet i stort varför det anses vara kostsamt att förlora. Även gruppchefer 
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utgör en värdefull roll då dessa är individer som medarbetare ser upp till och som agerar 

coach. (Stohr, 2016) 

Inom PwC används olika mått för att värdera medarbetares prestation. Dessa förklaras 

som fyrkantiga mått och utgörs av debiteringsgrad och täckningsbidrag. Respondenten 

belyser dock innebörden av att företaget måste se utanför boxen där varierande förutsättningar 

medför att “mjuk fakta” väger lika tungt som “hårda” mått. Medarbetarsamtal är ett mjukare 

mått där företaget tillsammans med medarbetaren sätter upp mål som följs upp kontinuerligt 

vilket ligger till grund för en helhetsbild av medarbetarens prestation. (Ibid) 

4.1.3 KPMG 

KPMG anser att företagets medarbetare är nyckeln till framgång. Detta särskilt genom att 

medarbetare dels har sociala förmågor för att bemöta kunder, men också de som kan leverera 

resultat genom kunskap och erfarenheter. (Francois Ångstrand, 2016) 

Då revisionsbranschen är teambaserad anses samtliga medarbetare “utgöra en kugge i 

hjulet”. Hur kännbart det blir om en medarbetare slutar beror dock på flera faktorer. Vissa 

medarbetare har haft längre tid på sig att bygga upp ett nätverk både externt och internt i 

KPMG. Därför är en medarbetare som varit anställd en kortare period, av naturliga skäl, 

mindre kännbart att förlora även om nyanställda med potential också har en viss betydelse. En 

revisor med en större mängd kontakter kan även riskera att ta med sina kunder till andra 

företag vilket är särskilt kännbart i de fall det förekommer. (Ibid) 

På KPMG betonar man förmågan att vara en bra teamspelare som betydelsefullt i det 

dagliga arbetet då detta präglar både arbetsmiljön internt men även externt mot kunder. Denna 

sociala förmåga bygger också på att vara utåtriktad men även en god lyssnare samt vara 

situationsanpassad gällande kunduppdrag. (Ibid) 

För att avgöra värdet av medarbetare använder KPMG flera mått. Performance 

measurement model innefattar två styrda samtal per år samt löpande samtal varje vecka 

mellan medarbetaren och dennes så kallade performance manager. Dessa samtal följer upp 

hur arbetet går och om något är föremål för förbättring. Andra mått mäter hur mycket som 

fakturerats ut, antalet nya kunder, samt beläggningsgrad. (Ibid) 

4.1.4 Grant Thornton 

I korta drag bygger Grant Thorntons (hädanefter förkortat GT) verksamhet på kunskap och på 

grund av det faktum att det är medarbetare som tillhandahåller kunskapen anses de utgöra ett 

högt värde. På GT betonar respondenten betydelsen av att alltid ha en långsiktig inställning 
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till vad som sker i företaget. Med fokus på framtiden anses därför juniora medarbetare utgöra 

ett högt värde. De har ofta ett betydelsefullt driv och ett målinriktat fokus på sin karriär där 

drivet främst utgörs av en önskan om ständigt lärande, viljan att vara med på olika uppdrag 

och även visa på ett engagemang för arbetet genom att exempelvis läsa på under fritiden. 

Medarbetare med ovannämnda egenskaper beskrivs som “de som springer fortast och utgör 

Grant Thorntons framtid” samt de som troligtvis kan klättra i karriären. För att utgöra en 

nyckelperson på GT måste medarbetaren trivas i en arbetsmiljö med ständiga utmaningar. Ett 

fokus på yngre medarbetare beskrivs även som en lösning på problematiken med pension, då 

det gäller att ha satsat på de som i framtiden kommer fylla ut rollen. Därför är det viktigt på 

GT att vårda nyckelpersoner som vill satsa på arbetet långsiktigt. (Nordin, 2016) 

För att mäta värdet av medarbetare på GT används “hårda” fakta genom 

försäljningssiffror och omsättning men de använder även “mjuka” mått alternativt en 

kombination av de båda. “Upward feedback” som innebär att medarbetarna utvärderar 

nyckelpersoner högre upp i hierarkin vilket är ett exempel på ett mått som går att mäta och 

gradera men som samtidigt innefattar en hög grad mjuk social fakta. Respondenten beskriver 

även att processen med att ha medarbetare med ett högt värde börjar redan vid rekryteringen 

och HR-avdelningen har på senare år utvecklat tester för att säkerställa medarbetares kapacitet 

från start. Detta anses göra det lättare för arbetsgivaren att veta vilka egenskaper en 

medarbetare har och vilka metoder som således är bäst lämpade för att behålla denne: “Vi kan 

skicka på mera tändvätska på brasan och ser till att det eldar på fortare”. (Ibid) 

4.2 Motivation 

4.2.1 EY 

På EY utgår man från marknadsmässiga löner vid lönesättning men en differentiering av löner 

förekommer och på högre nivå tilldelas även rörliga delar bonusar som monetärt incitament. 

Enligt respondenterna och årliga undersökningar har dock inte lönen ansetts vara en enskilt 

primär faktor att motivera medarbetare. (Strandberg, 2016) 

För att skapa trivsel anser EY att goda relationer är en viktig parameter att arbeta med. 

Teamstrukturen skapar en social tillhörighet i det dagliga arbetet, där medarbetare 

tillsammans arbetar mot ett uppsatt mål. Därför är det även av betydelse att företaget riktar 

fokus mot hur teamkänslan ständigt kan förbättras. EY tilldelar ett ansvar åt gruppchefer att 

kontrollera att det är en god stämning i gruppen. Även sociala aktiviteter som after work, 
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julfester, skidresor och idrottsaktiviteter prioriteras högt som en metod att bidra till en social 

samordning. (Ibid) 

På EY riktas ett stort strategiskt fokus mot utveckling av medarbetare. Ett ramverk 

kallat “EYU” - EY and you, är ett utvecklingsprogram som består av tre byggstenar: 

utbildning, praktisk erfarenhet och coaching. Omkring 20 procent av utvecklingen innefattar 

konkret utbildning där resterande innefattar projekt och andra interna aktiviteter. Dessa 

exemplifieras som coaching genom daglig feedback av dels kollegor men även via formella 

utvecklingssamtal. På EY anses även praktisk kommunikationen av utvecklingsmöjligheter 

vara viktigt, varför en intern hemsida används som heter “Audit career framework” som 

tydligt illustrerar medarbetares utvecklingsmöjligheter. Ett annat verktyg utgörs av “My 

competences” som behandlar information om olika kompetenser där medarbetaren kan göra 

en nulägesuppskattning vad som krävs för att leverera på en annan nivå och således lägga 

fram en utvecklingsplan. Feedback i utvecklingssyfte arbetar EY också med i stor 

utsträckning. “Det finns ingenting som kan göra en människa så glad som att säga att ’det här 

har du gjort bra!’”. (Strandberg, 2016) Feedback yttrar sig praktiskt genom ett system med så 

kallade “counsellor”. På EY arbetar man aktivt efter en struktur där samtliga medarbetare har 

en person som agerar rådgivare kring mål, utvärdera insatser samt tolka och adressera 

feedback. (Dahlgren och Strandberg, 2016) 

“Att arbeta inom revisionsbranschen är ett av de mest självständiga yrken man kan ha” 

och så länge medarbetaren levererar kan denne styra sitt arbete enligt egna önskemål. Inbyggt 

i strukturen finns även en stor variation gällande utveckling och uppdrag. Förutom att 

naturligt klättra i karriärspyramiden och bli tilldelad nya uppdrag har medarbetaren en stor 

möjlighet i att själv avgöra vilken riktning denne vill sträva mot och antalet uppdrag kan 

variera mellan 1-400 stycken. Möjligheter finns att arbeta mot universitet och högskolor med 

marknadsföring, vara lärare vid interna utbildningar eller gagna sig utlandserfarenheter. 

(Strandberg, 2016) 

4.2.2 PwC 

Baserat på prestationsmått och utvärderingar sätter PwC löner och bonusar. Konkretiserat sker 

detta genom att gruppchefer samlas för att kalibrera utifrån hård och mjuk fakta om 

medarbetare, vilket stäms av mot en skala mot vilken en anpassad löneökning kan ske. 

Därför, per automatik, kan de som anses vara nyckelpersoner ofta få en högre lön. 

Respondenten framhäver dock inte monetära belöningar som den viktigaste metoden att 
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motivera nyckelpersoner. Respondenten tror mer på visad uppskattning genom andra 

incitament som att emellanåt ge en blombukett som bevis på en god prestation. (Stohr, 2016) 

Medarbetarna anses utgöra företagets viktigaste resurs och därför visas hänsyn till att 

resursen består av människor och inte produktionsmaskiner, varför det är viktigt att 

medarbetare har roligt på arbetsplatsen. Att ha en strategi där företaget kontinuerligt ställer sig 

frågan “vad är det som gör arbetet roligt?” och “hur kan vi göra det ännu roligare?”, på 

exempelvis löpande konferenser, är av högsta betydelse. PwC ser även viktigt på integrering 

och samordning där olika yrkesroller får arbeta ihop. För att skapa goda relationer används 

metoder för detta vilket exemplifieras genom fikastunder där flertalet medarbetare nästintill 

strategiskt tvingas till att samlas, vilket tycks skapa en familjär stämning som uppskattas. 

(Ibid) 

Även relationen till chef är viktigt att arbeta med och varje år får medarbetare fylla i ett 

frågeformulär kring chefens roll för att kontinuerligt förbättra dennes inverkan på trivseln i 

arbetet. Förutom denna officiella metod sker löpande diverse inofficiella tillvägagångssätt 

som respondenter anser är mer värdefullt för att nyckelpersoner ska trivas i arbetet. Samtal 

och luncher kan anordnas med sådana som företaget anser ska uppmärksammas för sin 

prestation och löpande arbetar PwC med att “hålla temperaturen” på dessa medarbetare för att 

komma med åtgärder om något inte är bra. De personer som kommit en bit i karriären blir 

också utsedda som coach åt dessa “stjärnor” för att hålla ett fokus på dem och utgöra ett extra 

stöd. (Ibid) 

PwC vill att medarbetaren ska få styra så mycket som möjligt mot vilket område de vill 

arbeta med. Är en medarbetare intresserad och särskilt värdefull inom exempelvis rådgivning 

ska denne erbjudas extra kurser och arbetsuppgifter ska i största möjliga mån ordnas i samma 

linje. En annan viktig förutsättning för att skapa arbetsglädje på PwC är självständighet. “Det 

är en av de saker som är viktiga i jobbet om man väljer att stanna kvar” (Stohr, 2016). Detta 

sammanfattas som “frihet under ansvar” som en betydelsefull parameter och en medarbetare 

kan lägga upp sitt vardagliga arbete på egna villkor så länge man är kontaktbar och sköter 

uppdragen. (Ibid) 

4.2.3 KPMG 

På KPMG anses lönerna utgöra en del i medarbetarnas motivation men inte den drivande 

faktorn i bevarandet av nyckelpersoner. “Oavsett yrkesroll är det alltid möjligt att hitta ett 

jobb med högre löner”. Även för de som blir partners anses inte lönen vara viktigast utan ett 

stort engagemang mot rollen som partner kräver flera medel för motivation än så. KPMG:s 



	   21	  

finansiella incitament innefattas även av bonussystem som dock är relativt komplexa system 

som ett fåtal individer får ta del av. Det anses finnas ett litet driv i både bonusar och löner 

men på grund av begränsningar innebär en ökad lön för en anställd att summan tekniskt sätt 

måste tas från en annan medarbetares lön vilket i ett teambaserat arbete är något som kan 

skapa svårigheter vid lönesättning. (Francois Ångstrand, 2016) 

Nyckelpersoner på en högre nivå kan få ta del av finansiella incitament som tjänstebil 

eller subventionerad städhjälp samt andra icke finansiella incitament som innefattar 

erbjudandet av diverse kurser. Om en medarbetare anses vara värdefull inom marknadsfrågor 

ser företaget till att anordna kurser för denne för att uppmärksamma medarbetarens prestation. 

Vid några tillfällen tilldelas även presenter till vissa medarbetare för att visa uppskattning 

vilket skapar positiva reaktioner som “oj, en present!”. (Ibid) 

En god stämning på arbetsplatsen bland chefer och kollegor är något som värderas högt 

på KPMG då arbetsplatsen utgör en stor del av livet. Under revisorsmöten uppmuntras alla 

medarbetare vara på plats för att utbyta kunskap och socialt integreras och lyssna på varandra. 

För att skapa goda relationer har KPMG sammanställt en trivselgrupp som löpande arbetar 

med frågor kopplat till arbetsglädje där kick-offer och andra aktiviteter anordnas. I socialt 

syfte är det även viktigt att arbeta över gränserna, med andra yrkesroller, för att skapa ett bra 

samarbete. Gällande relationen mellan chef och medarbetare sker ett praktiskt arbete genom 

att trots en formell roll som chef försöker denne delta i sociala aktiviteter i den mån det går. 

En hög tillgänglighet är också viktigt i rollen som chef och denne ser till att kommunicera 

med medarbetare hur arbetet går vilket sker minst en gång i veckan. (Ibid) 

På KPMG anses utvecklingsmöjligheterna för nyckelpersoner vara stora och en strävan 

efter ett ständigt lärande oavsett position eller befattning. Feedback är betydelsefullt när det 

gäller utvecklingen och på KPMG är detta något som framhävs stort bland samtliga 

medarbetare. I regel ska medarbetare få feedback efter varje slutfört arbete men denna form 

av kommunikation bör även utgöras av en tvåvägskommunikation där även medarbetare 

uppmuntras till att be om feedback. Bland värdefulla medarbetare på högre nivå är det desto 

viktigare att påminna sig om att även “stjärnor” ska ha feedback för sin goda insats och inte 

bara i utvecklingssyfte på lägre nivå. (Ibid) 

På KPMG har medarbetare sina kalendrar som styr dagligt arbete men därutöver är 

arbetet i sig självständigt. Med bärbara datorer spelar det ingen större roll var medarbetaren 

arbetar bara denne är kontaktbar och utför sina uppgifter. På kontoret finns även matlådor för 

att de som arbetar övertid på kvällar ska slippa lämna kontoret för att äta, vilket uppskattats. 

För att nyckelpersoner ska uppleva variation i arbetet, trots att de kan utgöra ett specifikt 
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värde inom ett visst område, arbetar KPMG praktiskt med att låta medarbetare ha varierande 

arbetsuppgifter både internt på kontoret men även mot kunder. (ibid) 

4.2.4 Grant Thornton 

GT beskriver betydelsen av att löner ska vara korrekta, varför en medarbetare som kommit 

längre i företaget och har en snabbare utveckling ofta har en högre lön. Bonussystem finns 

även för de som genomför särskilt betydelsefulla eller högt presterade uppdrag. Dessa 

monetära incitament anses dock inte utgöra ett särskilt betydelsefullt medel för att öka 

motivationen. (Nordin, 2016) 

På GT anses feedback utgöra ett medel för att skapa en bra social jargong och visa att 

kollegor och chefer bryr sig om varandra. För att bygga goda relationer mellan de som inte 

arbetar ihop så ofta anordnas after work och personalfester. För att också vårda en bra relation 

mellan medarbetare och chef arbetar GT efter vad som respondenten beskriver som en platt 

organisation. Detta innebär att dörren till chefen alltid står öppen och de anställda uppmuntras 

att diskutera både jobb och andra funderingar där problem löses genuint av chefen och 

snabbast möjligt. (Ibid) 

Utveckling sker genom att de medarbetare som GT ser särskilt stor potential i kan bli 

erbjudna att åka på olika program så som mentorskapsprogram och talangprogram. Gällande 

den personliga utvecklingen inom revisionsbranschen går ofta den i en snabb takt varför 

Nordin (2016) betonar att det alltid är upp till medarbetaren att avgöra i vilken takt som de 

vill utvecklas och exempelvis vilka kurser de önskar ta del av. För att också praktiskt 

uppmuntra till utveckling inom GT menar respondenten att det är särskilt viktigt att “måla 

upp spelplanen för de anställda” så de vet vilka möjligheter som finns. Detta bidrar även till 

att kunna bevara nyckelpersoner i de fall konkurrenter kommer med ett intressant erbjudande. 

(Ibid) 

För att uppnå att medarbetarna känner sig självständiga i det dagliga arbetet menar 

respondenten att det är viktigt att tilldela ett ansvar, men lika viktigt är det därigenom att som 

chef våga släppa ansvaret. För att medarbetarna ska uppleva variation i arbetet arbetar GT 

med att skapa en variation i teamgrupper och se till att arbetet utformas mot kunder inom 

olika branscher. (Ibid) 

På GT anses “personlig coaching” vara den viktigaste delen i att motivera sina 

medarbetare. Ur respondentens beskrivning innefattar det både feedback, utveckling och 

relationer och betydelsen av att se över flera faktorer. Eftersom det är individuellt blir 

medarbetaren sedd och de vet vilka styrkor och svagheter som medarbetaren har. (Ibid) 
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4.3 Revisionsbranschen i debatten 

I Svenska dagbladet näringsliv 2010 skildras en uppfattad situation bland medarbetare inom 

de största revisionsbyråerna som beskrivs genom “En mängd unga medarbetare som jobbar 

stenhårt med obetald övertid, och några delägande revisorer i toppen som drar in 

mångmiljoner[...]” (Bursell et al, 2010). En före detta medarbetare hävdar att kunder kan säga 

“[…] du som fakturerar så dyrt tjänar ju säkert svinmycket” vilket inte anses stämma överens 

med verkligheten (Hävisas genom Bursell et al, 2010). Fackföreningen Civilekonomerna 

hävdar dock samtidigt att det i branschen “ingår att man sliter hund första åren”. Parallellt 

med detta går i en magisteruppsats (Lundin, 2012) att utläsa att tre av sex respondenter på 

partner-nivå anser, bortsett från ett ökat inflytande, ekonomisk ersättning vara en betydande 

faktor till motivation i yrket. På annat håll förklaras revisionsbranschen som den yrkesgrupp 

med lägst skillnader i lön, på 4.6 procent, gällande män och kvinnor där en utredare för 

karriärmagasinet Civilekonomerna ville finna en förklaring i att revisionsyrket innebär en 

tydlig lönestege som är kopplat till karriärstegen och inte kön. (Hemmingsson, genom 

Marténg, 2015) 

Fördelar med revisionsbranschen beskrivs genom teamstrukturen, att ständigt lära av 

varandra, och goda möjligheter till att arbeta internationellt på utlandsuppdrag (Brännström, 

genom Axelsson, 2009). Branschen beskrivs också som en rolig bransch med, som 

ovannämnt, karriärvägar som lockar men ett problem är dock en stor mängd övertid bland 

nyexaminerade (Ravström Hult, genom Axelsson, 2009). Problemet med övertid beskrivs 

ytterligare genom en tidigare medarbetare i branschen som ville påstå att anledningen till att 

revisorer kan anta sig en stor mängd uppdrag är att unga medarbetare lägger ner stor del av 

sin fritid, då i termer av “offrad” fritid, med chans att klättra upp till högre positioner. Detta 

yttrar sig genom att nyexaminerade medarbetare inte vill redovisa övertid för att visa på en 

effektivitet som kan leda till fler spännande uppdrag. Det hävdas dock i artikeln att 

revisionsbyråerna utger sig för att värna högt om sina medarbetare och att personalfrågor 

behandlas, där även arbetsrättsliga regler finns varför hur mycket övertid som helst inte är 

möjligt. (Bursell et al, 2010) 

Forskningsrapporten “Revisionen försämras med mängden arbete” konstaterar ett 

problem i att antalet uppdrag har en negativ inverkan på revisionskvalité (Svanström et al, 

hänvisat genom Bursell et al, 2010). Ansvarig för revisionsnämnden hävdar att det hela 

förklaras av en mänsklig faktor och att medarbetare inte kan hantera hur mycket som helst 

och därför finns denna nämnd för granskning (Ask, genom Bursell et al, 2010). 
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Gällande medarbetares utveckling inom branschen innebär de första åren enligt 

Bengtsson (genom Axelsson, 2009) en stor utveckling men att utvecklingskurvan planar ut 

efter en tid, varför företag måste erbjuda intressanta uppgifter och tilldela ökat ansvar för att 

behålla medarbetare på högre nivå. 

Att arbeta inom revisionsbranschen konstaterades år 2009 att det inte är som det en 

gång var (Axelsson, 2009). Efter beslut i riksdagen trädde den 1 november 2010 nya 

bestämmelser gällande revisionsplikten i kraft, som tidigare inneburit att alla aktiebolag haft 

en skyldighet att ha en kvalificerad revisor som granskar verksamheten. Efter beslutet 

upphävdes denna plikt för små bolag (SOU 2008:32). Detta skulle innebära att behovet av 

revisorer minskade och branschen skulle tvingas till ett ökat behov att arbeta med rådgivning 

som område. En undersökning utförd av svenska revisorsamfundet (FAR SRS) förklarar 

samtidigt ett behov av en yrkesgrupp som kan hantera flera områden. “Det är en 

jätteutmaning att få folk att stanna kvar i branschen. Det gäller att tydliggöra de nya 

karriärvägarna […].” (Bengtson, genom Axelsson, 2009). 
 

5.Analys

Empiriskt resultat analyseras utifrån studiens analysmodell (Figur 2). Avsnittet består av en 

inledande  redogörelse för hur nyckelpersoner definieras i praktiken av EY, PwC, KPMG och 

Grant Thornton. Därefter analyseras hur dessa företag praktiskt arbetar för att behålla 

värdet av nyckelpersoner. 

5.1 Nyckelpersoner i praktiken 

Inom tidigare forskning varierar definitionen av nyckelpersoner. Baserat på empiriskt resultat 

finns dock inom revisionsbranschen en aspekt som genomsyrar de företag som är föremål för 

denna studie. Denna parameter är att värdet av nyckelpersoner huvudsakligen baseras på 

personliga egenskaper som anses betydelsefulla för yrkesrollen som revisor. Detta bekräftas 

av samtliga respondenter genom exempelvis; viljan att utvecklas, ett stort engagemang, 

analytiska egenskaper och inte minst sociala förmågor. En förklaring till detta är att de 

medarbetare som besitter “rätt” egenskaper utgör per automatik en grund för att kunna 

komma att bli en nyckelperson. Egenskaper kan även enligt GT fungera som medel för att 

som chef kunna avgöra vilka knappar som kan tryckas på i arbetet för att behålla 

nyckelpersoner. 
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Gemensamt för de undersökta företagens definition av nyckelpersoner är också att dessa 

återfinns på alla positioner inom hela organisationen vilket är i överensstämmelse med Millers 

(2012) beskrivning av att nyckelpersoner inte definieras uteslutande utifrån hierarkisk nivå. 

På EY betonas detta särskilt då samtliga medarbetare agerar som en del i en lång kedja där 

alla är betydelsefulla i termer av ett högt värde för företaget. 

Potential är ett återkommande fenomen vid definitionen av nyckelpersoner. På KPMG 

uttrycks detta genom att nyckelpersoner kan utgöras av en senior medarbetare med potential 

att bli partner men även en junior som tidigt visar på stor potential. Även GT ser till 

potentialen genom att blicka mot framtiden och strategiskt beakta vad medarbetare kan bidra 

med på lång sikt. I likhet med Scott et al (2012) som resonerar kring potential som ett värde, 

finner vi således att nyckelpersoner inte enbart definieras utifrån nuvarande värdeskapande, 

utan även framtida förmåga att skapa mervärde. 

Wikström et al (2012) beskriver en identifiering av roller som anses viktiga för 

företagets konkurrenskraft vilket studiens företag gör genom att beskriva exempelvis rollen 

som gruppchef som betydelsefull i egenskap av förebild, coach och kontrollant av att 

stämningen i team fungerar. EY tilldelar även rollen som counsellor bland vissa medarbetare 

som införlivar ett värde i företagets omfattande feedback-process. 

EY och KPMG behandlar även definitionen utifrån en tidsaspekt. En medarbetare som 

varit anställd en längre period kan betraktas som en nyckelperson då de nyttjat större mängd 

resurser i form av utbildning och hunnit skapa ett större nätverk både internt och externt. I 

praktiken finns en skillnad i att KPMG anser nyare anställda vara mindre kännbart att förlora 

samtidigt som GT beskriver just nyanställda som företagets framtid och nyckelpersoner. 

Denna skillnad illustrerar verklighetens definition av nyckelperson som ett begrepp av bred 

praktisk innebörd i likhet med tidigare forskning. Gemensamt i enlighet med Miller (2012) är 

dock att samtliga av dessa individer och roller anses utgöra ett högt värde för företaget. 

Employee retention har fått en ökad betydelse bland företag i allmänhet (Aruna et al, 

2015) vilket bekräftas av samtliga företag där bevarandet av nyckelpersoner utgör en daglig 

strategisk aktivitet. Allen et al (2010) beskriver höga kostnader vid ersättandet av en 

medarbetare som en förklaring till detta, där de fyra företag som är föremål för denna studie, 

bekräftar problemet med stora resurser som läggs på utbildning och att värdet av kompetens 

som försvinner är kostsamt att förlora. Dey (2009) förklarar även den tidskrävande processen 

i att lära upp en ny medarbetare för att på nytt skapa ett värde. Då EY har en strategi i att från 

start rekrytera en plattform med högpresterande individer med “rätt” egenskaper och att GT 

nämner en stor satsning på just HR avdelningen och rekrytering, verkar företagen anse det 
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vara av stor betydelse att arbeta för att behålla värdet av nyckelpersonerna. Dock uttrycker 

samtliga EY, PwC, KPMG och GT en önskan om att behålla alla medarbetare som en gång 

börjat, vilket enligt Carmeli et al (2006) är något som är vanligt förekommande bland företag. 

5.2  Praktiska metoder för att skapa job satisfaction 

5.2.1 Eliminering av dissatisfaction 

De faktorer, utifrån JDI, och som enligt Herzberg utgör hygienfaktorer och kan leda till 

dissatisfaction är lön, relation till kollegor samt relation till chef. För att medarbetare ska 

uppleva job satisfaction kan företaget arbeta strategiskt med dessa för att eliminera 

dissatisfaction (Robbins et al, 2009). 
 

 

Figur 3: Praktisk eliminering av dissatisfaction utifrån studiens analysmodell. 

 

5.2.1.1 Lön 

Inom respektive företag används olika metoder i samband med lönesättning. På PwC och GT 

förekommer en individuell lönesättning genom prestationsmätningar utifrån både hård och 

mjuk fakta och anpassat till medarbetarens utveckling. PwC förklarar ytterligare ett 

kalibreringssystem där särskilt värdefulla medarbetare indirekt får högre lön. På KPMG 

betonas samtidigt begränsningar vid lönesättning då högre lön för en medarbetare innebär ett 

indirekt avdrag från en annan medarbetares lön. Samtliga företag har därutöver bonussystem 

med rörliga delar bonus, särskilt på högre positioner. Även i samband med detta uttrycker 

KPMG ett problem med externa förutsättningar och inflation, vilka skapar svårigheter vid 

implementeringen av bonussystem. Sammantaget använder dock samtliga företag 

differentierade löne- och bonussystem, vilket även EY bekräftar, som därför kan minska 

dissatisfaction hos nyckelpersoner genom denna hygienfaktor. Detta överensstämmer med att 

ett företag enligt Carmeli et al (2006) kan arbeta selektivt med metoder för att behålla 
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värdefulla medarbetare och således hur studiens fyra företag arbetar med lön som 

hygienfaktor för att minska graden av dissatisfaction hos nyckelpersoner (Herzberg, 1959). 

Trots att respektive företag arbetar med lön som hygienfaktor anses betydelsen av lön 

inte utgöra högsta prioritet när det gäller motivation vilket överensstämmer med Mandhanya 

(2015) som hävdar att lön generellt inte utgör den största anledningen till att individer stannar 

i företaget. Lön anses ha ett visst värde, men andra finansiella incitament anses väga tyngre. 

Något som exemplifieras bland de studerade företagen är KPMG som nämner subventionerad 

städhjälp och tjänstebil och PwC som nämner blombuketter för att visa uppskattning. Synen 

på lön som en mindre viktig faktor sätts dock en aning i kontrast till den bild som skildrats i 

debatten genom åren kring juniora medarbetares uppfattning om sin lön. Detta tar sig uttryck 

genom vad som anses vara dåliga löner i förhållande till vad som debiteras ut och i kontrast 

till högre positioner (Bursell et al, 2010). Utifrån den teoretiska förutsättningen att 

dissatisfaction och satisfaction inte är direkta motsatser till varandra (Robbins et al, 2009) 

finns således en risk i att lön som hygienfaktor kan att öka graden av dissatisfaction. Arshad 

et al (2014) hävdar att lön har påverkan på fullständig job satisfaction som således 

sammantaget kan riskera att ha en negativ effekt på juniora medarbetares grad av job 

satisfaction. I debatten hävdas emellertid att det på lägre nivå “ingår att man sliter de första 

åren” (Bergström, genom Bursell et al, 2010) och på så vis kan juniora medarbetare förväntas 

att acceptera år med slit då revisionsbranschen innebär en målinriktad karriärstege. Även 

KPMG beskriver att för att sträva efter att nå höga positioner är det betydligt fler faktorer än 

lön som driver. Mycket tyder på att karriärstegen är en central del inom branschen där 

exempelvis löneglappet mellan kön är lägst inom revision, vilket förklaras av att lönen styrs 

av just karriärstege och inte andra element (Hemmingsson, genom Marténg, 2015). Denna 

tydliga karriärstege som dessutom kopplas till högre framtida lön är något som juniora 

medarbetare från start är medveten om och som utgör en viktig faktor i sig för att de ska 

stanna i företaget trots hårt arbete med en lägre lön. Detta förklarar att lön gällande just 

juniora nyckelpersoner inte behöver utgöra högsta prioritet enligt oss, precis som företagen 

själva uttryckt. Istället kan fokus, åtminstone kortsiktigt, ligga på goda relationer som 

hygienfaktor eller möjlig befordran. 

Fokus i debatten som studien tagit del av har behandlat en skillnad mellan juniora 

medarbetare och de som är partners inom företagen, när lön som faktor har diskuterats. “En 

mängd unga medarbetare som jobbar stenhårt med obetald övertid och några delägande 

revisorer i toppen som drar in mångmiljoner”. (Bursell et al, 2010) Lundins (2012) 

undersökning tyder även på att partners anser att lön som en faktor till motivation faktiskt 



	   28	  

utgör en av de mest betydelsefulla. Att lön och andra monetära incitament som hygienfaktor 

enligt oss kan beskrivas som mer betydelsefulla på högre nivå kan förklaras av att bonusar 

och högre löner i större utsträckning tilldelas till de inom högre positioner enligt studiens 

företag. Dock med hänsyn till att både Herzbergs (1959) studie och de studerade företagen 

anser lön som en mindre viktig faktor för att behålla medarbetare, vilket även bekräftas av 

Mandhanya (2015), ställer vi oss en aning kritiska till detta när det gäller nyckelpersoner på 

senior och partner nivå som kategori. Inom de högre positionerna har de passerat åren med 

hårt slit och den lön de en gång strävat efter anses nu vara betydelsefull. På högre positioner 

tyder det således på att gedigna löner och bonusar i sig själv kan minska graden av 

dissatisfaction hos nyckelpersoner. Betydelsen av lön för graden av dissatisfaction kan således 

skilja sig bland olika nivåer i företaget, varför praktiska metoder kan anpassas efter detta. 

Inom GT anses nyckelpersoner utgöras av de juniora medarbetarna där andra hygienfaktorer 

kan prioriteras, till skillnad från KPMG som finner nyckelpersoner högre upp, bör därför 

lönen i sig som hygienfaktor vara desto viktigare. 

5.2.1.2 Relationer på arbetsplatsen 

Relationen till kollegor utgör också en hygienfaktor (Herzberg, 1959) som bland annat ska ge 

ett stöd och minska mängden oro och stress hos anställda (Taormina, 1999). Samtliga 

studerade företag anser teamstrukturen inom revisorsbranschen vara ett viktigt medel att 

arbeta med för att skapa goda relationer och social tillhörighet bland medarbetare. Detta 

beskrivs även i media där teamarbete förklaras som en generellt betydelsefull faktor bland 

medarbetare i branschen (Brännström, genom Axelsson, 2009). Praktiskt arbete för att även 

förbättra teamkänslan i arbetsgrupper är viktigt där gruppchefer på EY tilldelas ett stort 

ansvar att kontrollera och följa upp hur arbetet fungerar i gruppen. På GT utgör en daglig 

muntlig feedback mellan kollegor ett medel för att skapa en uppmuntrande och trevlig jargong 

med stor omsorg på arbetsplatsen. På KPMG uppmuntras medarbetare till att vara med under 

revisorsmöten som en del i social integrering och företaget ser till att arbeta över 

yrkesgränser. Samtliga företag lägger även stor vikt vid sociala aktiviteter utanför arbetet som 

after work, resor, julfester och idrottsaktiviteter som syftar till att främja relationer inom och 

mellan arbetsgrupper och team. PwC utmärker sig särskilt som anser att sociala relationer och 

att ha roligt på jobbet är viktigaste faktorn och dessa “mjuka delar” har präglat affärsplaner 

till stor del. Fikastunder är högt prioriterat för att skapa en familjär stämning och integrera 

olika yrkesroller. En risk för upplevd dissatisfaction kan dock kopplat till relationer kunna 

grunda sig i exempelvis privata och arbetsmässiga konflikter. De metoder som företagen 
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praktiserar kring stämning på arbetsplatsen anser vi dock tyder på att denna risk minimeras i 

bästa möjliga mån. EY beskriver även det faktum att för att skapa trivsel trots ett hårt arbete 

anses goda relationer vara en viktig parameter, vilket kan kompensera för utmaningar och hårt 

arbete inom hela organisationen. Detta inte minst som en kompensation för en “sämre” lön 

som hygienfaktor bland juniora medarbetare. 

Enligt Herzberg är en god relation till chefen en betydelsefull hygienfaktor som alla 

företagen i studien arbetar aktivt med. Chefens roll i syftet att vårda värdefulla medarbetare är 

att med främst inofficiella och informella metoder göra medarbetare medveten om dess värde. 

PwC utmärker sig även här när det gäller relation till chef. Genom samtal och luncher visas 

särskilt uppskattning mot nyckelpersoner och för att “hålla temperaturen” på dessa. Genom 

frågeformulär satsar även PwC på en långsiktig plan för att vårda relationen mellan 

medarbetare och chef. Chefer på KPMG arbetar för att ha en formell roll men beskriver även 

betydelsen av att försöka delta i de sociala aktiviteter som anordnas. Enligt både KPMG och 

GT utgör chefen en roll i att ha löpande kontakt med samtliga medarbetare och stämma av hur 

de mår och hur arbetet går. På GT står dörren alltid öppen för privata- och jobbrelaterade 

funderingar där betydelsen av att lösa problem direkt betonas. Då relationen som en 

nyckelperson har till chef också innefattas i de faktorer som Herzberg benämner som en 

hygienfaktor, utgör ovannämnda strategier kopplat till en god stämning i företaget, metoder 

för att eliminera graden av upplevd dissatisfaction. 

5.2.2 Skapandet av satisfaction 

Enligt two-factor theory är det minst lika viktigt att skapa satisfaction genom 

motivationsfaktorer, som att se över ovan analyserade hygienfaktorer. Motivationsfaktorerna 

utgörs av möjlig befordran samt arbetet i sig utifrån JDI. 
 

 

Figur 4: Praktiskt skapande av satisfaction utifrån studiens analysmodell.  
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5.2.2.1 Möjlig befordran  

EY och KPMG utmärker sig genom att anse att det viktigaste området att arbeta med för att 

motivera medarbetare är inom utveckling vilket innefattar både personlig- och 

karriärsutveckling. På EY används utvecklingsprogrammet “EYU” flitigt och på KPMG 

främjar man ständigt lärande genom feedback där medarbetare i regel får feedback efter varje 

slutfört arbete som också bör innefattas av en tvåvägskommunikation. På PwC betonas 

medarbetares möjlighet till att själva styra sin inriktning som en viktig metod för utveckling. 

På EY och GT är det av stor betydelse att även praktiskt kommunicera detta budskap till 

nyckelpersoner och på EY använder de ramverk som  “Audit Career Framework” och “My 

Competencies” som syftar till att ge tydlig och inspirerande information som skapar nya mål 

och utvecklingsplaner. I och med upphävandet av revisionsplikten 2010 är det av betydelse att 

visa på tydligare karriärvägar då det finns ett ökat behov för revisorerna att byta specialisering 

mot rådgivningsfrågor. Detta parallellt med att det behövs en bredare kompetens generellt 

inom revisionsbyråerna (Bengtsson, genom Axelsson, 2009) kan förklara varför EY, PwC och 

GT, förutom i syfte att motivera, beskriver en praktisk kommunikation av 

utvecklingsmöjligheter och låter nyckelpersoner inrikta sig på vad de önskar, där PwC 

exemplifierar just rådgivning. I och med konkurrensen på arbetsmarknaden beskriver särskilt 

GT betydelsen av att måla upp dessa utvecklingsmöjligheter för nyckelpersoner, då detta 

jämförs med erbjudanden från konkurrenter. Detta kan även konstateras vara en lösning på det 

problem som KPMG tar upp med att nyckelpersoner som slutar kan riskera att ta med sina 

kunder till konkurrenter. 

Ett konstaterat problem som revisionsbranschen ställs inför är att utvecklingskurvan hos 

medarbetare ökar kraftigt till en början men senare tenderar att avta (Bengtsson, genom 

Axelsson, 2009). Detta tyder på att stora utvecklingsmöjligheter och en dröm om en karriär 

som motivationsfaktor bland särskilt juniora medarbetare har stor betydelse. Dock finns en 

risk att företag måste införa strategiska metoder för att inte nyckelpersoner på senior- och 

partnernivå ska “tappa” graden av satisfaction genom en minskad tydlig utvecklingskurva 

som faktor. Detta är särskilt viktigt då samtliga företag samtidigt hävdar att en viktig 

egenskap för att utgöra en nyckelperson är att vilja utvecklas och utmanas. Den praktiska 

hanteringen av denna risk är särskilt märkbart inom EY och KPMG genom att ha mål om 

ständigt lärande oavsett nyckelpersoners position och en påminnelse om att även ge 

“stjärnorna” högre upp utvecklande feedback och inte bara i utvecklingssyfte av juniora 

nyckelpersoner. 
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Trots att en möjlig befordran tycks kunna öka satisfaction hos juniora medarbetare är 

situationen inte helt oproblematisk. Den personliga utvecklingen går ofta per automatik inom 

revisionsbranschen enligt GT, vilket i en idealiserad värld kan tolkas som uteslutande positivt. 

För att skapa satisfaction genom utveckling krävs dock en förståelse för att vissa praktiska 

metoder enligt two-factor theory kan påverka graden av satisfaction negativt på skalan. 

Bursell et al (2010) förklarar att revisorer kan anta stora mängder uppdrag på grund av att 

unga offrar fritid för att prestera med ha chans på att klättra uppåt i karriären. Detta samtidigt 

som GT uttrycker det faktum att nyckelpersoner bör ha en vilja att läsa på och visa 

tillgänglighet i arbetet även på fritiden. Parallellt med detta beskrivs ett problem i  att 

medarbetare inte kan hantera hur många uppdrag som helst (Ask, genom Bursell et al, 2010). 

Detta, i anknytning till ett problem med övertid, (Ravström Hult, genom Axelsson, 2009) kan 

härröra under kategorin möjlig befordran där övertiden till stor del tycks förklaras av juniora 

medarbetare som, i strävan efter en karriär, vill prestera och ibland inte ens registrerar 

övertidsarbete (Bursell et al, 2010). Trots att företagen styrs av arbetsrättsliga regler som 

kontrollerar övertid kan möjlig befordran som motivationsfaktor hos nyckelpersoner på junior 

nivå därför riskera att minska graden av satisfaction. Därför anser vi det vara lyckosamma 

metoder att som GT framhäva att medarbetaren till stor del själv får avgöra takten kring val av 

utbildning och uppdrag. Detta i likhet med att antalet uppdrag enligt EY kan variera helt efter 

vad medarbetaren önskar. På KPMG erbjuds även färdiga matlådor för de som arbetar övertid 

som kan anses kompensera för en minskad satisfaction i och med övertidsarbete.  

I likhet med lön som kategori, är även möjlighet till befordran individbaserad och 

således agerar samtliga företag selektivt i förhållande till nyckelpersoner. Detta konstateras 

genom bland annat individbaserade kurser och talangprogram, samt att de “skickar på mera 

tändvätska på brasan och ser till att det eldar på lite fortare” (Nordin, 2016) med en önskan 

om att dessa ska stanna genom utvecklingsmöjligheter.         

5.2.2.2 Arbetet i sig 

Arbetet i sig utgörs enligt JDI av olika karaktärsdrag i arbetet. Graden av självständighet utgör 

en viktig del i bevarandet av medarbetare enligt samtliga företag där EY hävdar att yrket som 

revisor är bland det mest självständiga yrkena. Så länge medarbetaren levererar enligt kriterier 

strävar företaget för att uppfylla dagliga önskemål kring ett självständigt arbete. På PwC har 

de en policy om “frihet under ansvar” som beskrivs som särskilt betydelsefull när en 

nyckelperson väl valt att stanna. Two-factor theory förklarar att när hygienfaktorerna 

hanterats elimineras dissatisfaction och en inre sinnesro skapas hos medarbetaren. Därefter 
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krävs motivationsfaktorer för att skapa satisfaction. PwC:s resonemang kring självständighet 

visar på arbetet i sig som en motivationsfaktor som tydligt används när sinnesro redan skapats 

med ett fokus att sedan vårda nyckelpersoner att stanna kvar längre. På GT beskrivs även 

självständighet i termer av ansvar och betydelsen av att våga överlämna ansvar till 

medarbetare då det bidrar till en upplevd självständighet. Som motivationsfaktor bekräftas 

även detta vara viktigt i processen för employee retention då ett ökat ansvar är en värdefull 

parameter i arbetet med att behålla medarbetare (Bengtsson, genom Axelsson, 2009). 

Samtliga företag arbetar praktiskt med att säkerställa att medarbetare även har 

varierande uppdrag både internt och externt på kundmöten. För en ökad variation utformas 

olika teamgrupper i ett försök att utforma kundkontakter mot olika branscher. Förutom 

varierande uppdrag i och med möjligheter till att testa på att exempelvis vara lärare internt 

eller arbeta mot universitet, delges medarbetare på EY även möjligheter till internationella 

erfarenheter, som också i debatten beskrivs som en fördel med branschen (Brännström, 

genom Axelsson, 2009). Då variation i arbetet utgör en motivationsfaktor enligt Herzberg 

(1959) kan dessa metoder förklara en bidragande del i varför nyckelpersoner upplever 

satisfaction och motiveras att stanna i företaget. 

5.2.3 Fullständig job satisfaction  

 
Figur 5: Ett samband mellan job satisfaction och employee retention utifrån analysmodell. 

 

Då det finns en positiv korrelation mellan job satisfaction och employee retention kan en ökad 

job satisfaction leda till att medarbetare väljer att stanna i företaget (Kreitner et al, 2010). De 

policys och metoder som EY, PwC, KPMG och GT arbetar med som enligt denna analys 

bidragit till en eliminering av dissatisfaction och skapandet av satisfaction leder till fullständig 
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job satisfaction och således tyder detta på gynnsamma strategiska metoder för att bevara 

värdet av nyckelpersoner. 
 

6. Slutsats
 

Humankapitalet anses vara en viktig resurs där särskilt nyckelpersoner är källan bakom ett 

högt värde som är kostsamt att förlora i fråga om både pengar och kompetens. Denna studie 

har ämnat undersöka hur nyckelpersoner och dess värde betraktas inom revisionsbranschen 

och hur företag arbetar för att behålla dem. Genom studien kan slutsatsen dras att 

nyckelpersoner existerar i hela organisationen där definitionen präglas av andra element än 

hierarkisk nivå. Potential värdefull för företagets långsiktiga framgång samt högt värdefulla 

roller utgör två gemensamma nämnare för nyckelpersoner. En särskilt utmärkande slutsats 

inom revisionsbranschen, i egenskap av kunskapsbaserat företag, är att “kunskapen” som 

värde av intellektuellt kapital, till en märkbar del utgörs av personliga egenskaper för 

yrkesrollen och således nyckelpersoner.  

Påståendet att företag ofta hävdar att de önskar behålla alla medarbetare stämmer 

överens med den praktiska verkligheten som denna studie påvisar. Dock visar denna studie på 

ett selektivt arbete där företagen “skickar på mer bränsle” på de medarbetare som anses 

värdefulla genom differentierade löner och bonusar samt individinriktade kurser och 

talangprogram. Även genom formella och informella metoder och dialoger mellan chef och 

nyckelperson framhävs att denne besitter ett högt värde.  

Vilka faktorer som framhävs som strategiskt viktigast visade på ett varierande resultat. 

På EY och KPMG utgör motivationsfaktorn möjlig befordran i form av både personlig och i 

karriärsutveckling den mest betydelsefulla. Däremot ansåg de på PwC att den största faktorn 

ligger i att ha roligt i sitt arbete och betydelsen av goda mänskliga relationer som utgör en 

hygienfaktor. GT utmärker sig desto mer genom att personlig coaching utgör en prioriterad 

metod vilken berör både utveckling, feedback och relationer. En större andel av de studerade 

företagen belyste således motivationsfaktorer som mest betydelsefull vilket bekräftar resultat 

från tidigare forskning. I samtliga företag utgör samtidigt lön som en faktor till att skapa job 

satisfaction enbart en grundläggande hygienfaktor vilket bekräftar påståendet att monetära 

belöningar hävdats betyda allt mindre när det gäller motivation att stanna i företaget. 

Hänsyn bör dock tas till att skillnader observeras bland olika nyckelpersoner. Bland 

juniora medarbetare tycks de få acceptera situationen med en lägre lön där relationer som 
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hygienfaktor kan användas av företag som kompensation, och särskilt nyttja karriärutveckling 

som en motivationsfaktor. Inom högre nivå finns emellertid exempel som tyder på att lön har 

en större betydelse i egenskap av hygienfaktor men där motivationsfaktorn möjlig befordran 

snarare har ett lägre fokus och företag kan arbeta med arbetet i sig som motivationsfaktorer 

samt visa uppskattning och ge feedback även till “stjärnor” högre upp. 

Trots att branschen utmanas av omständigheter som kan orsaka att det strategiska 

arbetet med employee retention ger motsatt effekt, om det inte hanteras korrekt, konstateras 

dock att samtliga företag väger upp för dessa risker vilka sammanfaller som ett lyckosamt 

arbete för att behålla värdet av nyckelpersoner, som ju är branschens viktigaste tillgång. 

6.1 Praktiskt bidrag och förslag på framtida forskning 

Det finns ett glapp mellan akademiker och näringsliv bestående i att chefer sällan tar del av 

vad forskning kommer fram till. Denna studie beskriver ett strategiskt arbete med bevarandet 

av nyckelpersoner där chefer inte bara tycks ha en medvetenhet kring vad som motiverar 

medarbetare utan även dagligen arbetar proaktivt för att dessa ska stanna i företaget. En ökad 

förståelse för strategiska metoders inverkan på employee retention kan ge ett bidrag för 

företag i vilka personalomsättning är ett problem, vilket således innebär ett allmänt bidrag för 

hur fler företag kan bygga praktiska broar mellan akademi och näringsliv. En utvidgning av 

studiens slutsatser och förslag för framtida forskning är att inkludera medarbetares syn på vad 

de motiveras av och hur väl kunskapsbaserade företag arbetar i linje med detta. Mot bakgrund 

av berörda slutsatser i denna studie där arbete för att behålla nyckelpersoner kan skilja sig 

inom olika nivåer, vore det även intressant med en djupare undersökning av just employee 

retention inom olika hierarkiska nivåer i revisionsbranschen. 
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Bilaga 1: Underlag för intervjuer 

Bilaga 1 innehåller det underlag som används som guide vid samtliga intervjuer. Notera att 

dessa är en grundläggande intervjuguide för semi-strukturerade intervjuer och att flertalet 

följdfrågor har ställts med anpassning till respondenters svar. 

	  

Bakgrund 

●   Vad utgör ert företags framgång? 

○   Hur viktiga är medarbetare för framgången? 

●   Vad kännetecknar nyckelpersoner för er? 

○   Vilka utgör dessa? 

○   Hur skulle du beskriva värdet av dem? 

●   Hur avgör ni vilka personer som ni anser har ett stort värde för företaget? 

●   Hur ser selektions-processen ut på högre respektive lägre nivå? 

●   Vad är/betyder motivation för er? 

●   Kan du definiera i korthet hur ni motiverar era anställda? 

○   Vilken motivationsfaktor skulle du säga är den viktigaste när det gäller 

nyckelpersoner? 

Lön 

●   Hur jobbar ni med monetära belöning när det gäller nyckelpersoner? 

●   Hur viktig upplevs lönen bland nyckelpersonerna? 

●   Kan du ge exempel på när du upplevt att lön som incitament fungerat bra? 

●   Kan ni använda lön för att positivt förstärka just nyckelpersonerna? 

●   Har ni några andra incitament för att behålla/motivera nyckelpersoner? 

●   Använder ni lön som medel för att visa att nyckelpersoner innehar en betydande roll? 

○   Hur går den praktiken till? 

 

Relation till chef och kollegor 

●   Hur upplever du relationerna mellan de anställda? 

○   Något bra exempel på hur det har uppfattats bland nyckelpersoner? 

○   Hur vårdar ni relationer praktiskt? 

●   Hur arbetar ni med att skapa en arbetsmiljö som nyckelpersoner trivs i? 

●   Hur arbetar ni med relation mellan nyckelpersonerna och chefen? 

●   Hur kommunicerar ni med nyckelpersonerna om att de fyller en viktig roll? 
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●   Hur nära kontakt har chefen till nyckelpersonerna? 

●   Hur uppmärksammas nyckelpersoners uppoffringar och prestationer? 

 

Möjlig befordran 

●   Hur gör ni för att nyckelpersonerna ska vara medvetna om sina karriärsmöjligheter? 

○   Hur tycker du det har fungerat? 

●   Hur ser en nyckelpersoners utvecklingsmöjligheter ut inom företaget? 

○   Hur uppmuntrar ni till det praktiskt? 

Arbetet i sig 

●   Har ni något system angående feedback kring utförda arbetsuppgifter? 

○   Hur ser det arbetet ut? 

○   Hur upplever du att det har fungerat? 

●   Hur arbetar ni för att nyckelpersonerna ska uppleva självständighet i arbetet? 

●   Hur arbetar ni för att anställda ska känna att arbetsuppgifterna de utför är 

meningsfulla för företaget? 

●   Hur arbetar ni praktiskt för att nyckelpersoner ska uppleva en variation i arbetet? 

	  

 

	  


