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Titel: Employer branding – en uppsats om revisionsbyråers attraktionskraft mot generation Y.  

Bakgrund: Revisionspliktens avskaffande har medfört en högre konkurrens på marknaden för 

revisionsbyråer. Revisionsbyråerna måste därför hitta ett sätt att särskilja sig för att kunna 

attrahera de mest kompetenta medarbetarna. Generation Y är en ny generation på väg in på 

arbetsmarknaden, därför behöver revisionsbyråer vara medvetna om hur de ska använda sitt 

employer brand.  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att förklara hur revisionsbyråernas externa och interna employer 

branding påverkar redovisningsstudenters samt revisorsassistenters, från generation Y, 

sannolikhet att ansöka samt stanna kvar. 

Metod: Underlaget till enkäterna samlades in genom en förstudie om hur revisionsbyråernas 

employer branding ser ut, genom intervjuer och mejlkonversationer med Big Four. För att mäta 

sannolikhet att ansöka samt stanna kvar utformades enkäter till redovisningsstudenter och 

revisorsassistenter. Uppsatsen tillämpar en kvantitativ metod och en deduktiv ansats. 

Slutsats: Uppsatsens resultat påvisar att det inte råder något samband mellan sannolikheten att 

ansöka samt stanna kvar, gentemot påverkan av revisionsbyråers employer branding, när det 

gäller aspekterna professionalitet, framgång eller etiska värderingar. Däremot påverkar 

inställning deras sannolikhet att ansöka samt stanna kvar.  

Nyckelord: Employer branding, Rekrytering, Generation Y, Revision, Arbetsgivarattraktion, 

Signaleringsteori, Legitimitetsteori, Institutionell teori 
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Abstract 
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Authors: Julia Kindvall & Frida Nilsson  

Supervisor: Postdoctoral Researcher Timurs Umans 
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Title: Employer branding – A thesis about audit firms attractiveness against generation Y.  

Background:  The Audit requirement abolished has resulted in higher competition in the 

market for audit firms. This means that they must find a way to differentiate themselves to 

attract the most competent employees. Since it is a new generation entering the labor market, 

accounting firms needs to be aware of how they use their employer brand. 

Purpose: The purpose in this paper is to explain how the audit firms external and internal 

employer branding affects the accounting students and auditor assistants, from generation Y, 

likelihood to apply and stay. 

Method: To gather data for the surveys a feasibility study was conducted on how the audit 

firms employer branding works through interviews and email conversations with the Big Four. 

To measure likelihood to apply and stay we designed questionnaires to accounting students and 

auditor assistants. The thesis applies a quantitative method and a deductive approach. 

Conclusion: The results of the thesis demonstrate that there is no correlation between the 

likelihood to apply and stay, and the influence of audit firms employer branding, when it comes 

to aspects of professionalism, success or ethical values. However, attitude affects their 

likelihood to apply and stay. 

Key words: Employer branding, Recruitment, Generation Y, Auditing, Employer 

attractiveness, Signaling, Legitimacy theory, Institutional theory. 
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1. Inledning 

I uppsatsens inledande kapitel är målet att skapa en inblick i utvecklingen av employer 

branding samt dess inverkan på generation Y, introducera revisionen ur en historisk synvinkel 

samt lägga fram uppsatsens problemformulering och syfte. Kapitlet innehåller även en kort 

beskrivning av uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund 

Modern finansiell revision började ta form i England och Skottland under mitten av 1800-talet. 

Anledningen till detta berodde på att aktiebolagen började växa och blev alltmer beroende av 

kapital från externa leverantörer. Tillväxten av aktiebolag skapade en stimulans av kontroll, 

vilket ledde till att en kontrollfunktion växte fram, och rollen som revisor utformades. (Öhman 

& Wallerstedt, 2012). Revisorn kontrollerar samt övervakar företags finansiella rapporter och 

dessa rapporter ligger till grund för företagets externa intressenters beslutsfattande. Det är 

därför viktigt att revisorn lever upp till de krav som ställs, eftersom revisionen granskas enligt 

god revisionssed. Kraven för att revisionen ska uppfylla god revisionssed är att personen som 

utför den har rätt kompetens. (Far, 2015). 

Den lagstadgade revisionen avskaffades under år 2010 för små aktiebolag1, vilket innebär att 

de inte längre behöver anlita en revisionsbyrå för att granska deras finansiella rapporter. Det 

medförde att marknadsföring i revisionsbyråer i Sverige blev en viktig aktivitet. 

Revisionspliktens avskaffande har medfört att det har blivit hårdare konkurrens på marknaden 

för revisionsbyråer. (Broberg et al., 2013).  

För att skapa känslan av att en organisation är en önskvärd plats att arbeta på inom den externa 

arbetsmarknaden utvecklar företag ett ”employer brand” (Sullivan, 2004). Employer brand är 

ett paket som innehåller fördelar på psykologiska, ekonomiska samt funktionella nivåer inom 

sysselsättning och hur anställda identifierar sig med en arbetsgivare (Thorne, 2004). Genom 

employer branding är det möjligt för företag att differentiera sig från andra arbetsgivare, vilket 

är betydande då de konkurrerar om samma kompetenta medarbetare. Employer branding kan 

bidra med att locka sökande som besitter liknande värden som en organisation själv har. 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Användandet av employer branding kan ge ett företag fördelar när 

                                                           
1 November, 2010, revision är frivilligt för företag som uppfyller två av dessa tre kriterier: högst 3 anställda 

högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning, högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning (Broberg et al., 2013). 
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det gäller att öka arbetssökandens kvalitet och kvantitet (Collins & Han, 2004) samt 

organisationens resultat (Fulmer et al., 2003).  

Det nya anställningsmönstret som arbetsgivare har börjat använda sig av är employer branding. 

Employer branding är en relativt ny metod för att rekrytera personal till sitt företag. (Dyhre & 

Parment, 2013). Konceptet employer branding har blivit en betydande aspekt att utveckla sedan 

tidigt 1990-tal (Seghal & Malati, 2013).  

Ett företags marknadsföring har i tidigare litteratur varit mer riktat mot varor, men börjar i högre 

utsträckning användas som marknadsföring av tjänster (Schlager et al., 2011). Ett företags 

”brand management” har flera aspekter. En av dessa aspekter är en organisations 

företagsvarumärke som speglar hur organisationen upplevs av externa målgrupper. (Edwards, 

2009). En nyare aspekt av brand management är employer branding (Wilden et al., 2010). 

Employer branding har blivit en central del för en organisations uppbyggnad av ett varumärke 

och därför är det viktigt för organisationer att ta vara på de anställdas värderingar, för att vara i 

linje med organisationens varumärke (Harris & de Chernatony, 2001). Employer branding 

hjälper en organisation att skapa ett varumärke, varumärket kan sedan användas för att attrahera 

talanger (Biswas & Suar, 2014).  

Employer branding är inte bara en metod för att rekrytera personal utan även en metod för att 

behålla mänsklig talang inom ett företag på en marknad som blir alltmer konkurrensutsatt 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Employer branding uppfattas av både interna och externa 

intressenter som en image av en organisation. Anledningen till att företag arbetar fram ett starkt 

employer brand är för att de vill framhäva det som är specifikt inom deras organisation. (Seghal 

& Malati, 2013). Det finns två olika sätt att utveckla sitt employer brand i ett företag, utifrån ett 

internt eller externt perspektiv. Utifrån ett externt perspektiv utvecklar företag ett employer 

brand för att locka till sig de bästa möjliga arbetssökanden genom att marknadsföra sig som en 

attraktiv arbetsgivare. (Backhaus & Tikoo, 2004). En annan aspekt av employer branding är att 

företag utifrån ett internt perspektiv utvecklar ett employer brand där de försöker övertyga sina 

anställda att deras organisation är en bra arbetsplats. Det görs för att behålla sina kompetenta 

medarbetare och se till att medarbetarnas uppfattningar om organisationen stämmer överens 

med organisationens egen vision. (Seghal & Malati, 2013).  

Revisionsbyråer, som tillhör servicebranschen, behöver differentiera sig inom employer 

branding eftersom de ingår i organisationer som är kunskapsbaserade. Det för att på ett 

framgångsrikt sätt kunna attrahera samt behålla kompetenta medarbetare på en arbetsmarknad 
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som är konkurrensutsatt. (Knox & Freeman, 2006). Inom servicebranschen, påverkar de 

anställda utvecklingen av en organisations image som är en del av organisationens varumärke 

(Bitner et al., 1994; Mcdonald et al., 2001; de Chernatony & Segal-Horn, 2003). Det innebär 

att rekryteringsprocessen inom en revisionsbyrå är kritisk eftersom de måste anlita anställda 

som både stödjer och hjälper till att utveckla organisationens image (Ambler & Barrow, 1996). 

Nyanställda inom servicebranschen fattar snabbt ett beslut om deras arbetsgivares 

varumärkesimage (Gatewood et al., 1993). Revisionsbyråer kämpar med hög 

personalomsättning som kan komma att bli ett problem, på grund av att revisionsbyråer inte 

kan behålla sina anställda under en längre tid (Chi et al., 2013). Revisionsbyråer vill behålla sin 

nyrekryterade personal, men eftersom en revisorsassistent är eftertraktad på arbetsmarknaden 

enbart efter ett fåtal år på en revisionsbyrå (Carrington, 2014), finns risken att assistenter lämnar 

organisationen. Det leder till att trycket på en revisionsbyrås employer branding blir allt mer 

viktig, eftersom rekryteringsprocesser är kostsamma att genomföra (Barrow & Mosley, 2005; 

Dyrhe & Parment, 2013).  

Attrahera nyexaminerade redovisningsstudenter till revisionsbyråer skulle kunna vara en 

utmaning på grund av att det är en ny generation som rekryteras (Reisenwitz & Iyer, 2009; Pihl, 

2011). Uppsatsens problem grundas i denna utmaning som finns angående att attrahera 

redovisningsstudenter som tillhör generation Y till revisionsyrket samt att få dem att stanna 

kvar i organisationen. Det då situationen på arbetsmarknaden är konkurrensutsatt (Dyhre & 

Parment, 2013), bildas intresset av att testa hur revisionsbyråers employer branding påverkar 

redovisningsstudenters sannolikhet att ansöka till framtida arbetsgivare samt sannolikheten att 

revisorsassistenter stannar kvar på en revisionsbyrå.   
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1.2 Problemdiskussion 

Definitionen av employer branding varierar och begreppet befinner sig i ett växande område 

(Sivertzen et al., 2013). Backhaus & Tikoo (2004) menar att employer branding används som 

ett koncept för att särskilja sig från konkurrenter genom att skapa ett unikt 

arbetsgivarvarumärke. Edwards (2009) ser däremot employer branding som ett verktyg för 

Human Resources, vilket liknar marknadsföringsaktiviteter för att locka potentiella och 

nuvarande anställda. Genom en modifiering av dessa två definitioner av employer branding kan 

det sammanfattas som: employer branding är en process som används för att skapa 

konkurrensfördelar genom att attrahera rätt medarbetare med hjälp av 

marknadsföringsaktiviteter i rekryteringsprocessen.  

Genom employer branding försöker organisationer marknadsföra sitt varumärke för att nå ut 

till både befintliga och potentiella medarbetare. En organisations employer brand ses som ett 

verktyg i rekryteringsprocessen, vilket påverkar hur potentiella arbetssökanden attraheras av ett 

företag genom olika slags attribut. Det har betydelse för arbetssökandes upplevelse av 

organisationen. (Backhaus & Tikoo, 2004). För att locka rätt kandidater är det viktigt att 

organisationen förstår att kandidaterna ska lockas av det organisationen erbjuder (Chhabra & 

Sharma, 2014). Employer branding används inte bara som ett rekryteringsverktyg utan även för 

att behålla befintliga medarbetare (Ambler & Barrow, 1996), då utifrån ett internt perspektiv. 

För att behålla sina medarbetare använder företaget varumärket, genom att stärka kvaliteten på 

de anställdas arbetsliv, vilket bidrar till de anställdas vilja att stanna kvar i organisationen 

(Backhaus & Tikoo, 2004).  

Inom en snar framtid kommer det att ske ett generationsskifte, där generationen Babyboomers 

(cirka år 1945-1960) går i pension och generation X (cirka år 1960-1980) kommer att ta över 

efter dem och generation Y (år 1980-2000) kommer att ta över efter generation X, det gör att 

organisationer behöver hitta en strategi som funkar mellan de olika generationerna (Parment & 

Dyhre, 2009). Attrahera nya medarbetare från generation Y samt för att få dem att stanna kvar 

i företaget, kräver andra sätt att attrahera kompetenta medarbetare jämfört med vad som krävts 

till de tidigare generationerna (Pihl, 2011), eftersom generation Y har andra karaktärsdrag 

(Reisenwitz & Iyer, 2009). Uppsatsen kommer utgå från hur revisionsbyråers employer 

branding påverkar redovisningsstudenters, från generation Y, sannolikhet att ansöka samt 

sannolikheten att revisorsassistenter stannar kvar i organisationen. Det gör employer branding 

intressant genom att förklara det som både ett rekryteringsverktyg samt som ett verktyg för att 

behålla sina medarbetare.  
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Humankapitalet, människan i en organisation, kan anses vara en viktig resurs och rekrytera 

kompetenta medarbetare kan ses som en konkurrensfördel i organisationer (Priem & Butler, 

2001; Lindelöw, 2008), eftersom ett företagets humankapital förstärks genom hög kompetens 

(Hillman & Dalziel, 2003). Antagandet att humankapitalet ger värde för företaget är grunden 

för användning av employer branding inom företag. Genom att företag gör skickliga 

investeringar i humankapital skulle det kunna leda till en förbättring i företagets resultat. 

(Backhaus & Tikoo, 2004).  

För att skydda allmänhetens intresse ska revisorn ha hög kompetens och vara en oberoende part, 

då revisionsyrket anses vara en profession (Lee, 1995; Felton et al., 2008). Det är väsentligt för 

revisionsyrket att attrahera kompententa medarbetare samt lyckas motivera dem att söka sig till 

professionen på grund av att revisionsyrket har blivit mindre attraktivt på arbetsmarknaden 

(Percy, 2000). Det är viktigt för revisionsprofessionen att attrahera kompetenta medarbetare 

(Alvesson, 2015), och därför har rekryteringsprocessen fått en betydande roll. Det är 

Babyboomers ska gå i pension och generation Y kommer in som nya på arbetsmarknaden 

(Parment & Dyhre, 2009), vilket innebär att generation Y kommer behöva arbeta ett antal år för 

att kunna jobba upp sig i hierarkin som finns inom revisionsbyråer. Generation Y tenderar dock 

till att vara mer otåliga än tidigare generationer, vilket gör de mer benägna att byta arbetsgivare 

(Terjesen et al. 2007; Axelsson, 2015), därför kan det vara svårt för revisionsbyråer att behålla 

sina kompetenta medarbetare.  

Generation X och generation Y har en likartad syn på livet men det finns karaktärsdrag som 

särskiljer dem (Reisenwitz & Iyer, 2009). Generation Y är kunniga inom media och 

kommunikation och personlig utveckling samt global mångfald i organisationer är något som 

generation Y värdesätter. Något som specificerar generation Y är att de vill ha en balans mellan 

arbete och fritid. (Beutell & Wittig-Berman, 2008). Till skillnad från generation X är generation 

Y mindre självständiga vilket gör att det krävs en högre struktur i företagets arbetsmiljö, 

generation Y vill även ha möjlighet till vägledning av en handledare. Det är viktigt att 

organisationer arbetar med employer branding utifrån ett internt perspektiv när det gäller 

generation Y, då de har större benägenhet att lämna organisationen. (Reisenwitz & Iyer, 2009). 

Generation Y är mer villiga att byta arbetsplats om de inte blir tillfredsställda (Dyhre & 

Parment, 2013), vilket kan göra att employer branding har en betydande roll i organisationer 

för att behålla unga medarbetare från generation Y. I de fall där företag inte engagerar sig i sin 

employer branding, genom att ge utbildning och chans till befordran, riskerar de att förlora en 

potentiell grupp medarbetare (Giora- Herman, 2009). 
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Organisationer utvecklar sitt employer brand för både interna och externa aktörer. Anledningen 

till att organisationer använder sitt employer brand utifrån ett externt perspektiv är för att de vill 

skapa en attraktionskraft till sitt företag och genom det påvisa ett gott rykte, att deras 

organisation är en bra arbetsplats. (Backhaus & Tikoo, 2004). En hög personalomsättning har 

varit ett problem inom stora revisionsbolag (FRC, 2006) samt en viktig fråga för revisionsyrket 

(Chi et al., 2013). Därför blir rekryteringsprocessen viktig, eftersom rekryterare behöver möta 

de olika generationerna på deras sätt, då det är betydelsefullt att hitta rätt person till rätt tjänst 

(Jurkiewicz, 2000). För att organisationer ska behålla men främst för rekrytering av potentiella 

medarbetare behöver en arbetsgivare skapa en förståelse för variationer i olika generationers 

preferenser, både över tid och kultur (Sengupta et al., 2015). På grund av den höga 

personalomsättningen krävs det att revisionsbyråer kan behålla sina medarbetare, eftersom 

rekryteringsprocessen och utbildning av nya medarbetare är kostsamt (Chi et al., 2013). Det 

medför att revisionsbyråer behöver anpassa sina strategier för att kunna behålla generation Y i 

sina organisationer (Giora- Herman, 2009), då de är mer benägna att byta arbetsgivare (Terjesen 

et al., 2007; Axelsson, 2015).   

Tidigare forskning inom området visar att employer branding har en bidragande faktor till 

företags rekryteringsprocesser (Backhaus & Tikoo, 2004) samt för att behålla medarbetare. Det 

har påvisats att det finns flera olika attribut, såsom hög lön, varumärke samt företagskultur, som 

påverkar valet av arbetsgivare för den nuvarande generationen. (Chhabra & Sharma, 2014). 

Revisionsbyråer, som är en del av en profession, har attribut som andra organisationer inte kan 

erbjuda på samma sätt, vilket gör att svaren från generation Y i denna uppsats kan skilja sig 

från tidigare forskning eftersom attributen ses från en ny synvinkel och från ett annat koncept. 

Employer branding som är en strategi under tillväxt i revisionsbyråer, spelar en betydande roll 

i hur de kommunicerar ut information till potentiella medarbetare samt hur revisionsbyråer 

värdesätter de befintliga medarbetarna, eftersom det är viktigt att leva upp till båda 

perspektivens förväntningar på arbetsplatsen. Det eftersom samhället befinner sig i ett 

generationsskifte där Babyboomers ska gå i pension och generation Y kommer in som nya 

medarbetare, vilket kan leda till att det uppstår problem i organisationen som måste hanteras.  

Uppsatsen kommer förklara hur potentiella medarbetare påverkas av revisionsbyråers externa 

employer brand med fokus på generation Y samt hur nuvarande medarbetare på revisionsbyråer 

från generation Y påverkas av sin arbetsgivares interna employer brand. Revisionsbyråerna som 
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berörs i denna uppsats är Big Four2. De aspekter som används för att mäta hur 

revisionsbyråernas employer branding påverkar redovisningsstudenter och revisorsassistenters 

sannolikhet att ansöka samt stanna kvar (Terjesen et al., 2007; Agrawal & Swaroop, 2009) är 

professionalitet, framgång och etiska värderingar. De aspekterna valdes på grund av att 

revisionsbranschen tillhör en profession (Lee, 1995; Felton et al., 2008), då dessa aspekter har 

en koppling till att vara en del av en profession. Det kommer kunna bidra till en mer utvecklad 

bild av hur revisionsbyråer kan använda sig av employer branding för att öka sannolikheten att 

ansöka samt att stanna kvar. Uppsatsen kommer även bidra till att förklara hur en ny generation 

reagerar på en relativt ny varumärkesstrategi inom marknadsföringslitteratur. Det är viktigt när 

marknadsföringslitteratur behandlas att det finns ett kritiskt tänkande vilket skapas genom 

högre utbildning. Det har tagits i beaktning i denna uppsats om redovisningsstudenterna har ett 

kritiskt tänkande vid val av arbetsgivare.  

1.3 Problemformulering 

Hur påverkar revisionsbyråers employer branding redovisningsstudenters, från generation Y, 

sannolikhet att ansöka? 

Hur påverkar revisionsbyråers employer branding revisorsassistenters, från generation Y, 

sannolikhet att stanna kvar?  

1.4 Syfte 

Uppsatsen syftar till att förklara hur redovisningsstudenter, som tillhör generation Y, påverkas 

av revisionsbyråers användning av extern employer branding och hur det påverkar deras 

sannolikhet att ansöka. Samt hur revisionsbyråers interna employer branding påverkar 

revisorsassistenters, från generation Y, sannolikhet att stanna kvar på byrån för att få en ökad 

förståelse för hur revisionsbyråers employer branding utformas mot en ny generation.  

 

 

 

 

                                                           
2 Big Four är ett samlingsnamn för de fyra största revisionsbyråerna. De som tillhör Big Four är Pwc, Deloitte, 

KPMG & EY (Jeacle, 2008).  
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1.5 Uppsatsens disposition 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Det tredje kapitlet behandlar ett flertal teorier som är relevanta 

för uppsatsens problemformulering och syfte. Det kommer ges 

en fördjupad beskrivning av employer branding och generation 

Y. Därefter presenteras uppsatsens grundläggande teorier som är 

legitimitetsteorin, institutionella teorin och signaleringsteorin. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av teorierna, 

hypotesutformning samt den teoretiska modellen. 

 

Det andra kapitlet beskriver uppsatsens teoretiska metod där 

uppsatsens teorival först presenteras för att läsaren ska få 

förståelse för vilka teorier som ligger till grund för våra val av 

metod. Uppsatsen utgår från en positivistisk forskningsfilosofi, 

en deduktiv forskningsansats och kvantitativ forskningsmetod. 

Det fjärde kapitlet beskriver uppsatsens empiriska metod där 

litteratursökningen för uppsatsen samt källkritik för använd 

litteratur presenteras. Kapitlet innehåller även en beskrivning av 

vår förstudie samt hur det empiriska materialet har samlats in, 

vilket urval som används samt en beskrivning av våra valda 

variabler. Det finns även en analys angående uppsatsens bortfall 

samt uppsatsens statistisk. Avslutningsvis presenteras 

uppsatsens etiska beaktanden. 

Det femte kapitlet behandlar uppsatsens empiriska analys för 

både redovisningsstudenter och revisorsassistenter. Analysen av 

testerna presenteras närmare. Testerna som utförts är 

Cronbach’s alpha, Spearman’s korrelationstest, 

regressionsanalys samt beskrivande statistik.  

Kapitel 7

Det sjätte kapitlet diskuterar uppsatsens analys av 

revisionsbyråernas, inom Big Four, externa och interna 

employer branding tillsammans med teorierna. 

 

Det sjunde kapitlet tar upp uppsatsens viktigaste slutsatser samt 

en beskrivning av det teoretiska, praktiska och etiska/sociala 

bidraget av uppsatsen. Även uppsatsen begräsningar samt vidare 

forskning presenteras.  
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2. Teoretisk metod 

I det andra kapitlet beskrivs uppsatsens teoretiska metod där uppsatsens teorival först 

presenteras för att läsaren ska få förståelse för vilka teorier som ligger till grund för vårt val 

av metod. Uppsatsen utgår från en positivistisk forskningsfilosofi, en deduktiv forskningsansats 

och kvantitativ forskningsmetod. 

2.1 Teorival 

Teorierna som ligger till grund för uppsatsen samt våra val av teoretisk metod är 

signaleringsteorin, legitimitetsteorin och institutionella teorin. Revisionsbyråer strävar efter att 

vara en legitim organisation (Deegan & Unerman, 2011) och det är därför viktigt att den 

information som de utger stämmer överens med vad de verkligen erbjuder. Därför anser vi att 

legitimitetsteorin tillämpas i denna uppsats, eftersom rekrytering har en påverkan på 

revisionsbyråers legitimitet. Det som revisionsbyråer utlovar under rekryteringsprocessen 

måste stämma överens med vad de potentiella medarbetarna upplever när de sedan blir 

anställda. Annars tror vi att medarbetarna kan förlora legitimiteten till revisionsbyrån samt till 

företagets varumärke vilket kan leda till att medarbetarna väljer att inte stanna kvar på byrån. 

Det kan även medföra att de som väljer att lämna byrån även påverkar revisionsbyråns rykte 

negativt (Deephouse, 2000; Coff, 2002). 

Institutionella teorin innebär att organisationer blir mer och mer lika varandra genom olika 

tryck, tvingande, härmande samt normativt, som kallas isomorfism (DiMaggio & Powell, 

1983). Denna uppsats fokuserar mest på ett av dessa tryck, nämligen härmande. Eftersom det 

råder konkurrens på arbetsmarknaden (Dyhre & Parment, 2013) anser vi att revisionsbyråer 

behöver använda sig av rätt employer branding för att kunna lyckas attrahera kompetenta 

medarbetare som stämmer överens med revisionsbyråns egna värderingar. För att kunna 

differentiera sig som arbetsgivare krävs det att hitta en employer branding strategi för att 

särskilja sig (Backhaus & Tikoo, 2004). Utifrån det här anser vi att de stora revisionsbyråerna 

tenderar efterlikna varandra när någon av Big Four har hittat en vinnande strategi, vilket gör att 

ett härmande tryck från isomorfismen används. Det finns dock en risk att gå miste om 

kompetenta medarbetare, och därför behöver revisionsbyråer vara uppmärksamma på att de 

syns för redovisningsstudenter lika mycket under studietiden och att de vid tillfällen som 

arbetsmarknadsdagar, alla finns representerade.  
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Signaleringsteorin innebär att det är två parter, där den ena parten kommunicerar ut information 

till den andra parten och på det sättet kan den ena parten påverka den andra parten hur 

informationen ska uppfattas (Connelly et al., 2011). Denna teori bidrar till vår uppsats genom 

ökad förståelse kring hur revisionsbyråer signalerar ut sin employer branding till potentiella 

samt nuvarande medarbetare. Signaleringsteorin kan användas för att påverka hur 

redovisningsstudenter ska uppfatta deras revisionsbyrå som arbetsgivare samt för hur 

nuvarande medarbetare uppfattar organisationen som arbetsplats.  

2.2 Forskningsfilosofi 

Uppsatsen syftar till att förklara huruvida revisionsbyråers employer branding påverkar 

redovisningsstudenters, från generation Y, sannolikhet att ansöka till framtida arbetsgivare samt 

nuvarande revisorsassistenters, från generation Y, sannolikhet att stanna kvar. För att besvara 

våra frågeställningar kommer utgångspunkten grundas i tidigare forskning och utgå från 

befintliga teorier. Dessa befintliga teorier kommer ligga som underlag vid insamling av 

empirisk data för att förklara hur employer branding påverkar redovisningsstudenters 

sannolikhet att ansöka samt revisorsassistenters sannolikhet att stanna kvar, från generation Y.  

Positivistisk forskningsfilosofi strävar efter en absolut kunskap genom att utifrån ett empiriskt 

material kunna bekräfta en vetenskaplig teori (Bjereld et al., 2009). När studier har en 

positivistisk forskningsfilosofi hålls studien fri från forskarens egna inflytande (Allwood & 

Erikson, 1999). Till skillnad från en hermeneutisk forskningsfilosofi, där saker uppfattas utifrån 

den sociala aktörens synvinkel (Bryman & Bell, 2013), kommer vi istället att försöka förklara 

vilka aspekter av employer branding som påverkar redovisningsstudenter och 

revisorsassistenter utifrån studier av den sociala verkligheten genom att använda 

naturvetenskapliga metoder. Eftersom uppsatsen utgår från befintliga teorier har uppsatsen en 

positivistisk forskningsfilosofi.  

2.3 Forskningsansats 

Uppsatsen tillämpar en deduktiv forskningsansats, eftersom den baseras på etablerade teorier 

(Jacobsen, 2002; Ahrne & Svensson, 2015). Utifrån de etablerade teorierna och tidigare 

forskning kommer hypoteser och en teoretisk modell arbetas fram, som sedan kommer testas 

empiriskt. De valda teorierna ligger till grund för problemformuleringen vilket gör att uppsatsen 

har en deduktiv forskningsansats. Till skillnad från en induktiv ansats, där det först samlas in 

empiri genom studier av forskningsobjektet som sedan leder till en teori, (Patel & Davidsson, 

2011), kommer denna uppsats istället utgå från befintliga teorier som leder till att slutsatser om 

forskningsobjektet kan dras (ibid). Eftersom det finns tidigare forskning om employer branding 
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i relation till sannolikheten att ansöka och stanna kvar (Terjesen et al., 2007; Agrawal & 

Swaroop, 2009), används en deduktiv ansats som genom vår uppsats kan bidra med en 

utvidgning till redan befintlig forskning genom att testa vilka aspekter inom employer branding 

som påverkar redovisningsstudenter och revisorsassistenter från generation Y.  

2.4 Forskningsmetod 

En kvantitativ forskningsmetod är ett tillvägagångssätt som används för att matematiskt mäta 

samband i form av siffror (Eliasson, 2013). Eftersom sambandet mellan revisionsbyråers 

employer branding och redovisningsstudenters respektive revisorsassistenters, från generation 

Y, sannolikhet att ansöka respektive sannolikhet att stanna kvar, kommer mätas genom enkäter 

anses en kvantitativ forskningsmetod vara mest lämplig (ibid). Genom en kvantitativ 

forskningsmetod finns möjligheten att hitta ett förhållande mellan de valda variablerna (Bjereld 

et al., 2009), vilket inte kan göras med en kvalitativ forskningsmetod, eftersom kvalitativ metod 

istället verifierar samband genom meningar eller innebörder, snarare än statistiskt (Alvehus, 

2013). Uppsatsen utgår från en positivistisk forskningsfilosofi med en deduktiv 

forskningsansats och därför är forskningsmetoden för denna uppsats kvantitativ (Bryman & 

Bell, 2013). 
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3. Teori 

Det tredje kapitlet behandlar ett flertal teorier som är relevanta för uppsatsens 

problemformulering och syfte. Det kommer ges en fördjupad beskrivning av employer branding 

och generation Y. Därefter presenteras uppsatsens grundläggande teorier som är 

legitimitetsteorin, institutionella teorin och signaleringsteorin. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av teorierna, hypotesutformning samt den teoretiska modellen. 

3.1 Varumärkesstrategi 

För den ekonomiska utvecklingen har det visat sig vara avgörande att skapa mervärde (de 

Chernatony et al., 2000). Under 2000-talet har ett företags varumärke blivit viktigt samt relevant 

och därmed en mycket värdefull tillgång (Abimbola, 2010), då varumärket är förknippat med 

marknadsvärdet (Keller et al., 2012). Det finns tre aktörer som diskuteras när det gäller 

varumärket, varumärkesstrategin som drivs av cheferna (Keller, 2008), varumärkets betydelse 

som konsumenterna ändrar, utnyttjar och avfärdar (Kates, 2004) och bland annat anställda, 

aktieägare och leverantörer är de som utvecklar och skapar varumärkets betydelse (Hatch & 

Schultz, 2003). Kundernas relation till varumärket är det ekonomiska värdet och 

marknadsföringen av ett varumärke är där värdeskapandet börjar (Keller & Lehmann, 2003). 

Ett välutvecklat varumärke innebär att anställda har lättare för att identifiera sig med en 

organisation och dess varumärke (Nilson, 2000; Burmann & Zeplin, 2005), vilket ger ett 

positivt inflytande till arbetsmoralen eftersom de anställda då känner en samhörighet till 

organisationen (Nilson, 2000). När varumärket ses som en tillgång i ett företag måste de förvalta 

och utveckla det, vilket innebär att företaget skapar en varumärkesstrategi av något slag (Uggla, 

2013). En varumärkesstrategi används även för att företaget ska få en mer effektiv 

marknadsföring (Norris, 1992).  

Byggandet av en varumärkesstrategi är en komplex process för ett företag (Vallaster & 

Lindgreen, 2011), och för att kunna utveckla dessa strategier, som används för att bygga ett 

varumärke, behöver företaget avsätta betydande resurser (Balaji, 2011). Ett företags relevanta 

kundsegment är det första som marknadsförarna måste definiera när det gäller uppbyggnaden 

av ett företags varumärkesstrategi. De behöver också en varumärkespositionering som är 

väldefinierad och till sist måste marknadsförarna avgöra konsekvenserna av varumärkesvärdet, 

både det negativa och positiva. (Keller et al., 2012).  Varumärkesstrategi är en kodifierad idé 

som används för att uppnå sina mål genom att framföra hur de praktiskt ska arbeta med sitt 

varumärke. Ett företags varumärkesstrategi grundas i att integrera deras affärsstrategi med 

värdet på varumärket och de marknadsmöjligheter som finns. (Uggla, 2013). Företagets 
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varumärkesstrategi har betydelse för både anställda och externa intressenter. De anställdas 

beteende har stort inflytande på hur externa intressenter uppfattar företagets varumärke, 

identitet och image. (Hatch & Schultz, 2001; Anixter, 2003). Det finns skillnader mellan 

reglerna för produkter och tjänsters varumärke, då tjänsters framgångsfaktorer har egna 

särskiljande drag (de Chernatony & Segal-Horn, 2003), vilket gör att de traditionella 

strategierna behöver anpassas (de Chernatony & Dall'Olmo Riley, 1999). 

För att få en ökad förståelse till denna uppsats nämns värdet av ett företags varumärke och att 

deras varumärkesstrategier ligger till grund för hur stora fördelar de som företag kan få på 

marknaden (Nilson, 2000), då varumärket är förknippat med marknadsvärdet (Keller et al., 

2012). Eftersom varumärket påverkar de anställdas uppfattning (Nilson, 2000) anser vi att ett 

företags varumärkesstrategi kan påverka hur företaget arbetar fram sitt employer branding. 

Därav menar vi att varumärkesstrategin påverkar utvecklandet av organisationens 

företagsvarumärke som sedan enbart riktas mot nuvarande och potentiella medarbetare genom 

framtagandet av en employer branding strategi.  

3.1.1 Företagsvarumärke & brand management 

Ett företags varumärke är en strategi för att uppnå ett positivt rykte till de olika målgrupper som 

finns i en organisation (Einwiller & Will, 2002). En definition av företagsvarumärket är: en 

process som är planerad och genomförd systematiskt för att ett gott rykte ska skapas och 

upprätthållas i ett företag, vilket utgörs genom att de aktörer som använder sig av 

företagsvarumärket, får signaler skickade till sig (van Riel, 2001). Arbetet kring varumärket är 

för företag en relativt ny process (Krake, 2005). Moraliska uttalanden angående 

företagsvarumärket har under det senaste decenniet ökat när det gäller frågor om hållbarhet, 

etik och socialt ansvar (Morsing, 2006; Elving, 2010). Det krävs ett effektivt arbete av ett 

företagsvarumärke för att kunna skapa ett varumärke som är gynnsamt, och därför måste företag 

vara konsekventa i sitt budskap (Abratt, 1989).  

Arbetet kring ett företags varumärke kallas för brand management och är en viktig aktivitet 

inom företag, vilket främst syftar till att utveckla produkter och förbättra deras 

företagsvarumärke (Backhaus & Tikoo, 2004). Varumärket i ett företag kan ses på flera olika 

sätt. För att forma en organisations kultur och värderingar kan varumärket ses som en 

bidragande faktor genom att det är en organiserad proposition. (Mitchell, 1999). Varumärket 

kan även ses som ett hanteringsverktyg, vilket kan hjälpa företaget att vägleda processer i 

organisationen som ligger till grund för ett värdeskapande (Urde, 1999). I ett företag finns det 

en relation mellan tjänster, produkter och alla organisationens aktörer, vilka blir relaterade till 
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varandra genom företagsvarumärket (Hatch & Schultz, 2003). Ett företags varumärke består av 

tre delar: organisatoriska värden, mervärden och kärnvärden som tillsammans bildar en 

värdegrund (Urde, 1997). Mervärdet är en viktig länk mellan en process yttre och inre, då ett 

mervärde kan vara emotionellt, symboliskt och funktionellt (Urde, 2003). Tolkning och 

omtolkning av ett företags varumärke påverkar företagets image och identitet (Christensen & 

Askegaard, 2001). De aspekterna som påverkar kärnvärden är bland annat strategi, 

kommunikation och ledarskap, för vid sammansättning av mission, vision, och organisatoriska 

värden växer en organisations position, eftersom dessa värden förs samman, vilket är ett steg 

mot en högre nivå av varumärkesorientering (Urde, 1997; Urde, 1999; Hankinsson, 2000). Det 

resulterar i att ett företags verksamhet och strategi kretsar kring dess kärnvärde och 

företagsvarumärke (Louro & Cunha, 2001). 

Ett företag använder sitt företagsvarumärke framförallt för att kunderna ska skapa sig ett högre 

förtroende för organisationen, vilket gör att det inte ligger lika mycket fokus på de anställda när 

det gäller uppbygganden av sitt företagsvarumärke (de Chernatony, 2001). När det handlar om 

varumärkeshanteringen i ett företag är kommunikationen en central del (Bickerton, 2000). Då 

kommunikationen angående vad ett företags varumärke står för måste stämma med 

verkligheten (Urde, 2003), eftersom det ses som ett konkurrensmedel i jämförelse med andra 

företag (Balmer, 1995). Det finns ett antal som menar att nyckeln till uppbyggnad av ett företags 

varumärke är kommunikationen med de anställda, då de kan bidra med varumärkets betydelse 

och utveckla relationer med företagets intressenter (Balmer & Soenen, 1999; de Chernatony, 

2001, Harris & de Chernatony, 2001; Hatch & Schultz, 2001; Wilson, 2001). 

3.1.2 Employer branding 

Employer branding har både likheter och skillnader gentemot företagets varumärke. Ett företags 

varumärke fokuserar mer på både negativa och positiva associationer från aktörer inom 

näringslivet, (Balmer, 2001; Hatch & Schultz, 2009), medan employer branding mer fokuserar 

på befintliga och potentiella medarbetare (Biswas & Suar, 2014). Det finns framförallt två 

skillnader som är viktiga att beakta mellan ett företags varumärke och deras employer branding. 

En av dessa skillnader är att ett företags employer branding är specifikt riktat mot företagets 

anställda genom att det kännetecknar arbetsgivarens identitet. Den andra skillnaden är att 

employer branding riktas både mot interna och externa aktörer, där företagsvarumärket i första 

hand endast riktas mot externa aktörer. (Backhaus & Tikoo, 2004).  
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Organisationer använder sig av employer branding för att attrahera och behålla medarbetare 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Företag utvecklar ett employer brand vilket kan skapa känslan av 

att det är en bra organisation att arbeta i (Sullivan, 2004). Det har dock på senare tid i företag 

funnits ett behov av att skapa en genomtänkt och effektiv employer branding strategi på grund 

av den ombytliga arbetsmarknadsmiljön som råder (Parment & Dyhre, 2009). Employer 

branding gör det möjligt för företag att differentiera sig från andra arbetsgivare vilket är 

betydande då de konkurrerar om samma kompetenta medarbetare (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Genom användandet av employer branding erhåller företag fördelar på psykologiska, 

ekonomiska samt funktionella nivåer inom sysselsättning och hur anställda identifierar sig med 

en arbetsgivare (Thorne, 2004). Ett företags employer branding kommer dock aldrig att se 

likadan ut i olika företag, eftersom organisationer använder sig av strategin i olika utsträckning, 

omfattning och inriktning, därför bör den variera mellan organisationer (Parment & Dyhre, 

2009). Utvecklandet av employer branding ska ligga i linje med en organisations 

företagsvarumärke (Balmer, 2001; Hatch & Schultz, 2009). Employer branding i ett företag kan 

bidra med att locka sökande som besitter liknande värden som en organisation själv har 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Även användandet av employer branding kan ge ett företag fördelar 

när det gäller att öka arbetssökandens kvalitet och kvantitet (Collins & Han, 2004) samt 

organisationens resultat (Fulmer et al., 2003). 

Employer branding kan ses som abstrakta fördelar vilket en potentiell medarbetare ser i en viss 

organisation, där den kan tänkas arbeta. Employer branding har stor betydelse i 

kunskapsintensiva sammanhang för att kunna attrahera medarbetare som besitter enastående 

kunskaper samt färdigheter och på det sättet kunna utgöra en primär källa i en organisation 

gällande konkurrensfördelar. (Berthon et al., 2005). Företag använder sig av employer branding 

genom att annonsera, vilka fördelar det finns med att arbeta inom organisationen samt för 

motverkan av de negativa uppfattningar som finns om organisationen (Backhaus & Tikoo, 

2004). Det har påvisats att individer som ansöker om ett jobb blir mer attraherade till att ansöka 

om jobbet presenteras med mer realistiska förhandsvisningar, än om det framställs genom ett 

traditionellt rekryteringsmeddelande (Coleman & Irving, 1997). En arbetsgivare blir mer 

övertygande vid rekrytering om de kommunicerar ut lämpliga och specifika meddelanden om 

varumärket istället för att bara ge ut generell information till marknaden för rekrytering (Wilden 

et al., 2010). Employer branding används som ett verktyg till både interna och externa parter, 

för att visa vad organisationen kan erbjuda i form av utbildning, karriärmöjlighet samt personlig 

tillväxt och utveckling (Backhaus & Tikoo, 2004). För att motbevisa att företaget inte har 
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kunnat leva upp till intressenternas förväntningar, använder de sig av employer branding-

kampanjer för att ändra synen på företaget (Newell & Dopson, 1996, Hendry & Jenkins, 1997). 

Det centrala målet inom en externt utvecklad employer branding är att organisationen kan 

identifieras och att den anses attraktiv för potentiella medarbetare. Potentiella medarbetare är 

mer benägna att söka till organisationer som har ett positivt rykte, vilket är betydande för 

organisationer, då ett högre positivt rykte leder till högre attraktionskraft. (Edwards, 2009 ). Det 

har även bevisats att lönsamheten har en stor påverkan på ett företags rykte (Turban & 

Greening, 1996; Preston & O’Bannon, 1997). Något som har haft betydelse för vilken 

uppfattning både befintliga och potentiella medarbetare har för en organisation är deras utbud 

av socialt ansvar. Organisationer som tar ett större socialt ansvar tenderar att ses som mer 

attraktiva. För att en organisation ska kunna bibehålla sin attraktionskraft krävs det att de 

tillhandahåller information och kommunicerar ut organisationen som en potentiell arbetsgivare. 

(Turban & Greening, 1996). Genom att klargöra organisationens identitet och image hjälper det 

till för att differentiera ett anställningserbjudande som anställda kan ha upplevt från andra 

organisationer (Edwards, 2009). Användandet av employer branding leder till ett klargörande 

av en organisations organisatoriska värde (Knox et al., 2000), vilket innebär en organisations 

”employer value proposition” (EVP) (Barrow & Mosley, 2005). De anställda erbjuds förmåner 

som speglas i organisationens egenskaper och värderingar, vilket blir en bidragande faktor till 

organisationens EVP (Edwards, 2009).  

En internt utvecklad employer branding bidrar som ett löfte till de anställda att de blir en del av 

organisationskulturen (Seghal & Malati, 2013). För att ett företag ska få behålla sina talanger 

används denna företagskultur som hjälp (Ambler & Barrow, 1996) då de anställda ska känna 

en samhörighet och vara stolta över att vara en del av organisationen. Företagskulturen används 

även för att uppfylla de anställdas psykologiska kontrakt och därmed hålla dem tillfredsställda. 

(Moroko & Uncles, 2008). Det psykologiska kontraktet ligger till grund för en organisations 

employer branding på grund av effekten på den anställdes förhållande till organisationen 

(Backhaus & Tikoo, 2004). Det psykologiska kontraktet förekommer mellan en arbetsgivare 

och en arbetstagare, genom att en arbetsgivare utlovar anställningstrygghet i utbyte mot 

arbetstagarens lojalitet mot organisationen (Hendry & Jenkins, 1997). När en organisation har 

en stark identitet och ett starkt employer brand är de anställda mindre benägna att lämna 

organisationen (Cole & Bruch, 2006; Seghal & Malati, 2013), vilket medför en långsiktig 

konkurrenskraft för organisationen och engagemanget hos de anställda höjs (Seghal & Malati, 

2013). 
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Både en internt och externt utvecklad employer branding är av värde, eftersom det är både 

redovisningsstudenter och revisorsassistenter från generation Y:s, påverkan från 

revisionsbyråers employer branding som ska förklaras. Då det handlar om både potentiella 

medarbetare, vilket blir ett externt perspektiv, samt nuvarande medarbetare, vilket blir det 

interna perspektivet, kan en bredare bild av revisionsbyråers employer branding riktat mot 

generation Y förklaras. Genom att förklara employer branding utifrån båda perspektiven skulle 

en ökad samt bredare förståelse för employer branding kunna ges och kunna bidra till redan 

befintlig forskning.   

3.1.2.1 Employer branding-processen i fem steg 

Employer branding processen kan ses utifrån ett holistiskt perspektiv, som presenteras på ett 

sätt om hur organisationen utvecklar de anställdas positiva attityd samt vilket engagemang de 

har mot organisationen (Seghal & Malati, 2013).  

Employer branding-processen kan delas in i fem olika steg: att undersöka nuvarande employer 

image (research), utveckla Employer Value Proposition (EVP), kommunikationsstrategi 

(Communication strategy), kommunikationsmaterial (Communication material) samt utförande 

(Action)(Backhaus & Tikoo, 2004, Hieronimus et al., 2005).  

Figur 3.1 The Employer Branding Process 

 

1) Första steget – Research 

Employer branding-processen börjar med att de samlar in uppgifter genom både interna och 

externa dimensioner av organisationens employer brand. Organisationer måste förstå hur 

attraktiv deras organisation är i förhållande till olika målgrupper och intressenter, för att de ska 

kunna vara en attraktiv arbetsgivare. (Parment & Dyhre, 2009). Genom att organisationer 

samlar in informationen om till exempel organisationens kultur, de nuvarande anställdas bild 

av företaget samt de nuvarande anställdas kvalitet, kan organisationen utveckla en uppfattning 

om vilket värde de erbjuder sina anställda i organisationen (Sullivan, 2002). Syftet med 

processen för employer branding är kravet på att arbetsgivaren både internt och externt ska 

främja en tydlig bild av organisationen (Cable & Turban, 2003; Backhaus & Tikoo, 2004).  

Källa: Universum, 2009. 



 Kindvall & Nilsson 

 
25 

 

Intern data innebär att organisationer samlar in uppgifter om medarbetarnas karriärmönster 

(aktuella och faktiska), demografisk data om de anställda och uppgifter om de anställdas 

tillfredsställelse samt hur stor andel av de anställda som är betydande för organisationens 

framgång (Parment & Dyhre, 2009).  

Extern data samlas in genom studentenkäter och andra professionella undersökningar som kan 

användas för att bidra till att arbetsgivaren ska veta hur deras employer brand uppfattas av andra 

intressenter. Genom att skapa en god förståelse för hur attraktiv du är som arbetsgivare, är det 

enklare för organisationer att ange specifika mål för vilka insatser de kan göra för sitt 

varumärke. (Parment & Dyrhe, 2009).  

2) Andra steget – Employer Value Proposition (EVP) 

Efter att ha samlat in information och skaffat sig kunskap om hur attraktiv deras organisation 

är hos olika målgrupper går processen vidare. I nästa steg använder de den insamlade 

informationen och genom den utvecklar ett EVP som används för att förkroppsliga 

organisationens varumärke. (Backhaus & Tikoo, 2004).  

En organisations EVP är det som ger både nuvarande och framtida medarbetare en anledning 

till att arbeta för organisationen (Parment & Dyhre, 2009). EVP är en strategi som avspeglas på 

en organisations konkurrensfördelar gentemot andra arbetsgivare vid rekrytering (Srivastava & 

Bhatnagar, 2010). För att vara attraktiv mot en given målgrupp behöver företaget förmedla vad 

organisationen kan erbjuda som arbetsgivare, då organisationen ska kunna konkurrera med 

andra arbetsgivare i rekryteringsprocessen, vilket medför att de sticker ut. Det leder till ett 

framgångsrikt EVP. (Parment & Dyhre, 2009).  

Genom en identifiering av organisationens identitet skapas en förståelse för hur nuvarande 

anställda uppfattar organisationen samt vilka förväntningar de har, således en balans mellan 

kommunikation och symbolik som tillsammans utgör organisationens varumärke (Einwiller & 

Will, 2002). Identifiering av organisationens profil innebär att företaget fastställer vad 

organisationen eftersträvar att vara som arbetsgivare. Organisationens image är hur 

organisationen uppfattas av olika målgrupper som arbetsgivare (Parment & Dyhre, 2009).  

3) Tredje steget – Communication strategy 

Genom utvecklandet av ett starkt EVP är det enklare för rekryterare att lyfta fram de faktorer 

som är mest attraktiva inom organisationen mot olika målgrupper. När organisationer vet vilka 
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målgrupper de ska rikta sig till behövs de mest effektiva kommunikationskanalerna för 

organisationen identifieras. (Backhaus & Tikoo, 2004).  

Kommunikationskanaler som studenter föredrar för att skaffa information om en framtida 

arbetsgivare är personlig kontakt eftersom att när intresset väckts kan en potentiell medarbetare 

få snabb tillgång till information genom att ställa frågor till arbetsgivaren. 

Kommunikationsstrategi används inte bara för att attrahera nya medarbetare utan organisationer 

måste skapa sig ett hållbart employer brand i avsikt att behålla sina nuvarande medarbetare. Det 

är viktigt att välja kommunikationskanaler som medför att organisationen kan vidhålla en god 

kommunikation med sina anställda. (Parment & Dyhre, 2009).  

4) Fjärde steget – Communication material 

Organisationer använder sig av ett flertal olika kommunikationskanaler vilket innebär 

anpassning av deras kommunikationsmaterial till rätt målgrupp, oavsett vilken kanal de 

använder sig av, är viktigt. För att målgrupper ska känna igen varumärket och företagets 

identitet använder företaget olika typer av material, för framställning av att organisationens 

EVP passar den valda målgruppens värderingar och preferenser. För att skapa ett hållbart 

employer branding ska organisationer försöka frambringa något som är personligt för 

potentiella medarbetare. (Parment & Dyhre, 2009).  

5) Femte steget – Action 

I steget action använder sig organisationer av alla tidigare steg i processen och gör en slutförlig 

analys över vad som fungerar och vad som skulle behöva justeras på vägen. I detta skede i 

employer branding-processen sätter organisationer upp mål för vad de vill uppnå inom 

organisationen för att kunna inspirera och genom det skapa större attraktionskraft. (Parment & 

Dyhre, 2009).  

Målen som sätts upp behöver befinna sig på en realistisk nivå och det är framför allt viktigt att 

organisationen kommunicerar ut utvecklingen av sitt employer branding internt. Organisationer 

med hög attraktionskraft till sina medarbetare stärker individens personliga varumärke. När 

organisationen involverar medarbetare i sin målsättning, för sitt employer brand, kan det leda 

till en förstärkning av deras lojalitet vilket skapar ett internt engagemang för organisationen. 

(Parment & Dyhre, 2009).  
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Hela processen handlar om skapandet av ett attraktivt employer brand vilket kräver mycket 

arbete och tar mycket tid, därför är det en långsiktig process som inte är tidsbegränsad (Parment 

& Dyhre, 2009). En organisations employer branding ska vara konsekvent med de andra 

varumärkesstrategierna som används i en organisation (Sullivan, 1999). En revisionsbyrås 

employer branding-process är av betydelse både för att externt kunna attrahera potentiella 

medarbetare, men även att internt få medarbetare att stanna kvar i organisationen. Vi anser 

därmed att utvecklingen av processen för employer branding har en effekt på hur revisionsbyrån 

framstår som arbetsgivare. Delar av processen kommer att förklaras av hur det fungerar i 

praktiken, vilket gör att den är av betydelse för att skapa en uppfattning om utvecklingen av ett 

employer brand för revisionsbyråer.  

3.2 Generation Y 

En generation är en grupp av människor som är födda inom samma åldersspann, de har oftast 

samma erfarenheter av livet och har varit med om samma utvecklingsstadier i samhället och 

det är dessa aspekter som skiljer olika generationer åt (Smola & Sutton, 2002; Hansen & Leuty, 

2012). När de olika generationerna diskuteras finns det olika definitioner, men de flesta forskare 

är ändå relativt eniga. När generation Y diskuteras är det framförallt 80- och 90-talisterna som 

nämns, (Crumpacker & Crumpacker, 2007; Parment, 2008), generation Y har kommit efter 

generation X, som är 60- och 70-talisterna, och tar deras plats på arbetsmarknaden samtidigt 

som generation X tar över efter generation Babyboomers, de som är födda efter andra 

världskriget framtill början av 60-talet, som går i pension (Jurkiewicz 2000; Parment; 2008; 

Benson & Brown 2011).  

Det är väldigt individuellt vad som gör att en person trivs på en arbetsplats men det finns ändå 

gemensamma drag inom en generation. I en rekryteringsprocess gäller det därför att möta de 

olika generationerna på deras sätt, då det är viktigt att hitta rätt person som tjänsten passar för. 

(Jurkiewicz, 2000). Med en ökad och mer utbredd teknologi har det gjort rekryteringsprocessen 

lättare för både arbetsgivare och arbetstagare (Walker et al., 2011), då arbetstagare lättare kan 

hitta information om arbetsgivare och kan jämföra dem sinsemellan (Cable & Turban, 2003). 

Samtidigt kan det dock tillkomma en risk med oseriösa ansökningar för företagen (Davison et 

al., 2011).  

Generation Babyboomers är en generation som drivs av framgång och är tävlingsinriktade, 

därför brukar babyboomers benämnas arbetsnarkomaner, då arbetet har en hög prioritet i deras 

liv (Crumpacker & Crumpacker, 2007; Murray et al., 2011; Hansen & Leuty, 2012). De har 

även trivts på sin arbetsplats vilket har gjort att de stannat kvar väldigt länge i samma 
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organisation (Jurkiewicz, 2000, Benson & Brown, 2011), samtidigt som generation Y inom 

revisionsbranschen tenderar att byta arbete då generation Y är mer otåliga och vill se en 

snabbare utveckling av sin karriär jämfört med generationer tidigare (Glass, 2007; Terjesen et 

al., 2007; Axelsson, 2015). Karriärmöjligheten är det arbetsrelaterade attribut som generation 

Y raknar som ett av de högsta (Terjesen et al., 2007; Ng et al., 2010; Barford & Hester, 2011). 

En annan anledning till att generation Y byter arbete, är på grund av att i revisionsbranschen är 

arbetsbelastningen väldigt tuff (Axelsson, 2015) samt stressen inom branschen (Carcello et al., 

1991; Law, 2010). Tydliga mål, bra chefer och där individen trivs är attribut som generation Y 

strävar efter hos sin arbetsgivare (Ball & Gotsill, 2011). När det gäller generation X söker de 

en arbetsplats där de känner en hög arbetstillfredsställelse och de vill kunna få stöd av sina 

kollegor (Benson & Brown 2011). Samtidigt är generation X en generation som är kreativa, 

självgående, (Hansen & Leuty, 2012) auktoritära och skeptiska (Glass, 2007). När det kommer 

till att leda generation Y står cheferna inför nya utmaningar (Eisner, 2005), eftersom generation 

Y söker bekräftelse hela tiden på att de utför ett bra arbete och de vill både kunna utveckla och 

bidra med sin kompetens (Crumpacker & Crumpacker, 2007; Glass, 2007; Yi et al., 2015). 

Earle (2003) menar även att generation Y inte tycker om när det finns en hierarki i 

organisationen, utan när alla blir behandlade likvärdigt trivs de som bäst.  

Generation Y är en generation som är uppvuxna i en värld med ständiga förändringar i allt från 

perspektiven politiska, ekonomiska, tekniska och ekologiska (Urbain, 2013). Det finns 

forskning som tyder på att människor är mer positiva till sådant som händer i deras unga år 

jämfört med en händelse som sker senare i livet. Individer påverkas som mest i tonåren vilket 

gör att de händelser som sker i just de åren är av en högre betydelse för individen. En individ 

har även svårt att ta till sig händelser som skett innan de föddes. (Schuman & Scott, 1989). Det 

finns tidigare studier som visar på att generation Y har en högre grad av tekniskt kunnande, är 

mer anpassningsbara, har lättare för att göra många saker samtidigt och är mer självsäkra 

jämfört med generation X och Babyboomers (Terjesen et al., 2007). Generation Y har även 

höga förväntningar på sin omgivning, samt att de är lojala, påstridiga och ambitiösa (Glass, 

2007; Walker, 2007). Det ska även finnas en harmoni mellan fritid och arbete, vilket är något 

de förväntar sig (Walker, 2007; Kultalahti & Viitalas, 2014), och då ökar deras personliga 

tillfredställelse och arbetsprestation (Smith, 2010). Jämfört med tidigare generationer 

prioriterar generation Y sin fritid högre, och när de får styra sin egen tid ökar deras motivation 

(Crumpacker & Crumpacker, 2007; Barford & Hester 2011; Kultalahti & Viitalas, 2014). Det 

har påvisats, speciellt inom revisionsbranschen, genom tidigare forskning att det är många som 
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slutar för att det inte finns balans mellan arbete och fritid inom revisionsyrket (Carcello et al., 

1991; Law, 2010). I Twenge och Campbells (2008) studie kommer de fram till att de höga 

förväntningarna som generation Y har på sina arbeten kan bero på att självförtroendet hos 

manliga generation Y studenter har ökat jämfört med vad de manliga studenterna år 1968. 

3.3 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin är en systemorienterad teori (Deegan, 2002), vilket innebär att det är en 

systemorienterad syn mellan organisationen och samhället och denna syn fokuserar på att 

informationen och upplysning i förhållandet mellan individer, grupper, organisationen och 

staten har stor betydelse (Gray et al., 1996). Legitimitet kan ses som ett antagande eller en 

generaliserad uppfattning om att en organisation har åtgärder som är lämpliga och önskvärda 

inom vissa system av normer samt värderingar som är socialt konstruerade (Suchman, 1995).  

Legitimitetsteorin innebär att organisationer vill uppfattas som legitima mot utomstående parter 

genom en kontinuerlig försäkran om att de lever upp till normer som finns i samhället där 

organisationen är belägen (Deegan & Unerman, 2011). Dessa normer kan förändras över tiden 

vilket leder till att organisationer behöver vara uppmärksamma på vad samhället kräver av dem, 

för att kunna anses som etiska (Brown & Deegan, 1998; Deegan & Unerman, 2011). När en 

organisation uppfyller det samhället förväntar sig tillåter de organisationen att fortsätta sin 

verksamhet (Deegan & Unerman, 2011). En organisations legitimitet kanske inte alltid 

överensstämmer med de sociala förväntningarna från samhället, vilket innebär att en 

organisation behöver arbeta för deras legitimitet. För att förbli legitima kan organisationer ändra 

de sociala förväntningarna eller låta samhället vara en del av organisationens 

legitimitetsprocess. (Dowling & Pfeffer, 1975). En organisations relation till allmänheten är 

också av betydelse för en organisations överlevnad och inte bara av de rättigheter som 

investerare kräver (Deegan & Unerman, 2011). Om en organisation väljer att ändra sin 

verksamhet eller att de försöker ändra allmänhetens uppfattningar om organisationen måste 

samhället på något sätt upplysas om dessa förändringar (Deegan et al., 2000; Cormier & 

Gordon, 2001). Om organisationen inte upplyser allmänheten om en förändring blir 

konsekvensen att allmänheten är omedvetna om den förändring som skett och då blir 

legitimiteten mot organisationen problematisk (O’Donovan, 2002).  

Det finns ett socialt kontrakt mellan en organisation och samhället i legitimitetsteorin. Det 

sociala kontraktet används för att visa samhällets förväntningar, både det som är tydligt men 

även de förväntningar som är otydliga. (Deegan & Unerman, 2011). Genom att organisationer 
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uppfyller allmänhetens förväntningar, uppfyller de även villkoren i det sociala kontraktet, som 

är ett krav från allmänheten (Brown & Deegan, 1998). Om organisationer inte tar det sociala 

kontraktet på allvar kan det exempelvis leda till en konsumentbojkott. Vilket innebär att 

organisationer förlorar legitimiteten mot samhället och konsekvensen blir att efterfrågan på 

organisationens produkter försämras. Dessutom kan en organisation på grund av förlorad 

legitimitet gå miste om utbudet på arbetskraft samt finansiellt kapital från investerare. Det på 

grund av att samhället inte är övertygad om organisationen arbetar på ett acceptabelt sätt, vilket 

innebär att de kan dra in på organisationens verksamhet. (Deegan, 2002).  

En organisation har möjligheten att utnyttja resurser som tillhör samhället, vilket är något de 

egentligen inte har som förmåner och därför är det viktigt att fördelarna blir större än 

kostnaderna för samhället, annars kommer organisationen att förlora legitimitet. Skulle en 

organisation inte följa det som förväntas av samhället och förlora legitimitet kan konsekvenser 

som sanktioner för organisationen förekomma. Vilket påverkar organisationen genom 

exempelvis juridiska begränsningar samt begränsade resurser. (Deegan & Unerman, 2011).   

Relationen mellan samhället och en organisation är viktigt för organisationen eftersom det 

skapar legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). Samhället utgörs av de aktörer som står utanför 

en organisation och därmed även potentiella medarbetare, vilket medför att organisationer 

behöver tänka på den information som signaleras ut till potentiella medarbetare. Skulle 

informationen inte överensstämma med organisationens visioner och mål kommer den 

potentiella medarbetaren förlora legitimiteten mot organisationen och organisationen i sin tur 

förlora kompentens som kan vara viktigt för organisationens konkurrensfördel. Det är därmed 

viktigt för revisionsbyråer att förmedla rätt information för att inte förlora sin legitimitet till 

nyanställda som skulle kunna vara en anledning till byte av arbete tidigt i anställningen. Det är 

även viktigt att revisionsbyråer lever upp till sina anställdas förväntningar för att det ska finnas 

ett förtroende till organisationen. Nuvarande medarbetare kan annars påverka revisionsbyrån 

genom att ge dem ett negativt rykte.  

3.4 Institutionella teorin 

I slutet av 1800-talet växte det fram flera olika typer av institutionell teori, i ämnen som 

statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men den centrala idén är att den sociala 

verkligheten i institutioner konstrueras av människor och det är på det sättet institutionerna växt 

fram. Det finns dock ingen generell förklaring på vad en institution är inom den institutionella 

teorin, men bland statsvetare och ekonomer är en institution medvetna handlingar av en produkt 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). En organisations intressenter har en påverkan på organisationer i 
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form av ett yttre tryck i en social och ekonomisk miljö. Det för ökad förståelse för relationen 

mellan hur en organisation är strukturerad och att organisationer är en del av en bredare social 

miljö. Det är detta som den institutionella teorin handlar om. (DiMaggio & Powell, 1983; 

Carruthers, 1995; Brignall & Modell, 2000; Hussain & Hoque, 2002). Nyckelattributen i den 

institutionella teorin ligger enligt Fogarty (1992) i skillnaden mellan vad organisationen bör 

åstadkomma i den yttre miljön och vad organisationen faktiskt åstadkommer.  

I det institutionella omvärldsperspektivet är ett av de grundläggande antagandena, för att en 

organisation ska kunna överleva, att de måste uppfattas som legitima (Jacobsen & Thorsvik, 

2014), då legitimiteten är i fokus i det institutionella omvärldsperspektivet (Deephouse & 

Suchman, 2008). Även om en organisation inte uppfyller effektivitetskraven ökar deras 

sannolikhet att överleva bara de är legitima (Ruef & Scott, 1998), men det bästa är om en 

organisation är både legitim och effektiv för att ha störst chans till överlevnad (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014). Hur en organisation av omvärldens centrala aktörer uppfattas är vad legitimitet 

handlar om och inte hur den fungerar (Suddaby et al., 2010), genom att utveckla nära relationer 

byggs vanligtvis legitimiteten upp (Marrone, 2010). Isomorfismen är en viktig del i hur 

organisationer påverkas av den institutionella omvärlden, vilket innebär att organisationer 

börjar likna varandra om de är inom samma institutionella omvärld (Jacobsen & Thorsvik, 

2014). Isomorfism är när en organisation börjar likna andra genom tryck som är tvingande, 

härmande och normativa och det är svårt att skilja mellan de olika trycken (DiMaggio & Powell, 

1983).  

Tvingande isomorfism kommer från påtryckningar av intressenter vilket innebär att 

organisationen tvingas ändra sina institutionella praxis (Deegan & Unerman, 2011), men det 

finns även politiska påtryckningar genom till exempel lagstiftning (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Det finns påtryckningar som är både informella och formella (DiMaggio & Powell, 1983) som 

kommer från samhällets förväntningar och från andra organisationer (Khadaroo, 2005).  

Den härmande isomorfismen är något som sker internt mellan organisationer och innebär att 

organisationer på grund av konkurrensfördelar börjar likna och imitera varandra (DiMaggio & 

Powell, 1983). Organisationer börjar även härma varandra när det finns en osäkerhet i 

situationer (DiMaggio & Powell, 1983; Eriksson-Zetterquist, 2009; Eriksson-Zetterquist et al., 

2012). När målen och strukturen i en organisation inte är tydligt definierade börjar de följa 

andra organisationer som är legitima och framgångsrika (Khadaroo, 2005), men det finns även 

organisationer som härmar framgångsrika organisationer bara för att själva bli mer 
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framgångsrika samtidigt som de vinner legitimitet (DiMaggio & Powell, 1983; Eriksson-

Zetterquist et al., 2012). Genom att ta efter redan framgångsrika organisationers koncept 

undviker en organisation själva lösa problem som uppstår, och de kommer därmed undan 

kostnaden för att lösa det själva (Eriksson-Zetterquist, 2009; Eriksson-Zetterquist et al., 2012). 

Det kan även finnas ett uppenbart tillvägagångssätt för organisationen i en viss situation, vilket 

gör att en organisation härmar andra på grund av det (Carpenter & Feroz, 2001). Det är dock 

inte alltid en framgångsrik organisation vet om att den blir kopierad, samtidigt som en 

organisation kan vara ovetande om att den kopierar (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Den tredje delen av isomorfism är normativ organisationsförändring (DiMaggio & Powell, 

1983), som främst uppstår av att organisationens professionalisering ökar (DiMaggio & Powell, 

1983; Al-Twaijry et al., 2003). En del av professionaliseringen är att medlemmar inom ett visst 

yrke arbetar för att kunna fastställa villkoren och förhållanden som ska vara en del av deras 

arbete samt hur de ska kontrollera och styra hur producenterna hanterar organisationens 

produktion. Professionalisering inom normativ isomorfism medför att organisationen försöker 

skapa legitimitet för yrket och gemensam förståelse. (Erikson-Zetterquist, 2009).  

Institutionella teorin innebär sammanfattningsvis att organisationer blir mer och mer lika 

varandra genom olika tryck; tvingande, härmande samt normativt, som kallas isomorfism 

(DiMaggio & Powell, 1983). Eftersom det råder konkurrens på arbetsmarknaden (Dyhre & 

Parment, 2013) behöver revisionsbyråer använda sig av rätt employer branding strategi för att 

attrahera kompetenta medarbetare som överensstämmer med en revisionsbyrås värderingar. För 

att kunna differentiera sig som arbetsgivare behöver en revisionsbyrås employer branding 

strategi särskilja sig. Stora revisionsbyråer, Big Four, tenderar att efterlikna varandra när någon 

av dem hittat en vinnande strategi vilket gör att ett härmande tryck från isomorfismen används. 

Det finns dock en risk att gå miste om kompetenta medarbetare, och därför behöver 

revisionsbyråer vara uppmärksamma på att de syns för redovisningsstudenter lika mycket under 

studietiden och att de vid tillfällen som arbetsmarknadsdagar, alla finns representerade. 

3.5 Signaleringsteorin 

Signaleringsteorin utvecklades för att förklara arbetsmarknadens beteende av Michael Spence 

år 1973 (Watson et al., 2002). Teorin innebär att det mellan två parter finns en 

informationsasymmetri som innebär att två parter har olika mycket information om samma sak 

(Morris, 1987; Kirmani & Rao, 2000; Spence, 2002; Connelly et al., 2011). Signaleringsteorin 

går att tillämpa på många marknader (Morris, 1987; Connelly et al., 2011), bland annat inom 
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marknadsföring, ekonomi, informationssystem och management (Kirmani & Rao, 2000; Certo, 

2003; Connelly et al. 2011; Wells et al., 2011). Det går att minska informationsasymmetrin 

genom att den ena parten signalerar, lämnar ifrån sig, informationen till den andra parten. När 

den ena parten lämnar ifrån sig informationen kan ett positivt rykte skapas för signaleraren om 

den informationen är trovärdig. (Watson et al., 2002; Connelly et al., 2011). På grund av det 

positiva rykte som skapas kommer parten med mer information välja att lämna ifrån sig den för 

sin egen vinning (Campbell et al., 2001). När det går bra för ett företag är den parten villig att 

signalera ut mer information för att visa hur bra det går för företaget (Singhvi & Desai, 1971; 

Inchausti, 1997; Watson et al., 2002).  

Det går även att se ett mönster mellan olika branscher hur mycket information som signaleras 

och det tror Cooke (1992) beror på historiska skäl. När en part självmant signalerar sin 

information undviker de att andra letar fram informationen, på det sättet påvisar parten att de 

inte har något att dölja utan är villig att signalera ut all information som finns (Eccles et al., 

2001). Det finns konkurrerande intressen mellan den part som signalerar och den part som tar 

mot informationen (Johnstone & Grafen, 1993; Bird & Smith, 2005). Mottagaren som ska tolka 

informationen kommer att tolka utifrån den information som finns tillgänglig, trots att den inte 

har all väsentlig information (Turban, 2001), och signalerna kommer tolkas på olika sätt av 

olika mottagare (Srivastava, 2001; Perkins & Hendry, 2005).  

Signalerna som signaleras kan vara ”starka” eller ”svaga” (Gulati & Higgins, 2003), och det 

finns olika signaler som signaleras ut och dessa är av blandad kvalitet. Genom en kombination 

mellan institutionell teori och signaleringsteorin, för att företagen ska överleva, strävar de efter 

legitimitet (Certo, 2003). När det handlar om att skapa legitimitet för företagen kan de signalera 

den kvalitet som inte är observerbar (Certo et al., 2001). Ett annat samband är den 

underliggande kvaliteten som signaleras ut för att som företag få ett gott rykte (Deephouse, 

2000; Coff, 2002). Signalfrekvensen, är hur ett företag genom att öka antalet signaler eller 

signalera mer observerbara signaler kan förbättra sin signaleringseffektivitet (Janney & Folta, 

2003). När ett företag använder olika signaler för att signalera ett meddelande, upprepning av 

signalerna, kan det i signaleringsprocessen leda till ökad effektivitet och att 

informationsasymmetrin minskar (Balboa & Marti, 2007). De som förknippas som mottagare 

av signalerna är framförallt, potentiella investerare och aktieägare (Park & Mezias, 2005; Kang, 

2008), men även aktörer som konkurrenter, konsumenter och anställda, kan vara mottagare av 

signalerna (Basdeo et al., 2006; Carter, 2006). Managementlitteraturen tar upp signalister och 

menar att de är i allmänhet ett företag, en produkt eller person (Connelly et al., 2011). Studier 
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inom Human Resource Management och organisatoriskt beteende har sitt fokus oftast på 

individernas signaler, bland annat rekryterare (Rynes & Bretz, 1991; Ehrhart & Ziegert, 2005; 

Ma & Allen, 2009), anställda (Hochwarter et al., 2007) eller chefer (Ramaswami et al., 2010). 

I samband med rekryteringsprocessen går det att använda sig av signalering (Suazo et al., 2009; 

Connelly et al., 2011). För att minska informationsasymmetrin som existerar på 

arbetsmarknaden kan arbetssökanden engagera sig i beteenden vilket underlättar för den 

potentiella arbetsgivaren. Det för att särskilja kvalitén mellan de arbetssökandena, då kvaliteten 

på kandidaterna är information som arbetsgivaren saknar. (Spence, 1973). När det gäller 

rekrytering av nya medarbetare vill företagen framställa sig själva på bästa sätt, för att nå de 

arbetssökandena som är mest kvalificerade (Suazo et al.,, 2009). Ett sätt för arbetsgivaren kan 

vara att ge kandidaterna utbildning för att på det sättet se vilka som klarar av den högre 

utbildningen, för då faller de arbetssökanden som inte är tillräckligt kvalificerade bort (Spence, 

1973).  

Det finns forskare som menar att om ett företag i sin rekrytering förmedlar information om 

arbetsvillkoren som råder på företaget, kommer det påverka attraktionen hos nya medarbetare 

(Goltz & Giannantonio, 1995; Turban et al., 1998). Det är svårt som potentiell medarbetare att 

föreställa sig hur det är att vara anställd i ett företag, de signaler som företaget signalerar 

kommer den potentiella medarbetaren att tolka (Rynes & Bretz, 1991). Det gör att alla 

potentiella medarbetare inte kommer uppleva samma problem med arbetsgivaren eftersom de 

har uppfattat och tolkat signalerna på olika sätt (Highhouse et al., 2007). Det finns flera studier 

som har påvisat att en arbetssökande överväger olika signaler om miljövariabler, 

organisatoriska egenskaper (Cable & Judge, 1994; Aiman-Smith et al., 2001; Lievens et al., 

2001) samt rekryteringsaktiviteter (Turban et al., 1995; Turban, 2001). Forskning kring 

rekryteringsaktiviteter som är relaterade till organisatoriska egenskaper och arbete har lett till 

attraktion (Turban et al., 1998; Turban, 2001). Signalering är således en viktig del i 

rekryteringsprocessen samt hur ett företag signalerar sitt employer brand och därför är det en 

grundläggande teori i denna uppsats.  

3.6 Sammanfattning teori 

Varumärket ses som en tillgång för ett företag som de måste förvalta och utveckla, vilket 

innebär att företaget använder sig av en varumärkesstrategi av något slag. Varumärkesstrategi 

är en kodifierad idé som används för att uppnå sina mål genom att framföra hur de praktiskt ska 

arbeta med sitt varumärke. Ett företags varumärkesstrategi grundas i att integrera deras 

affärsstrategi med värdet på varumärket och de marknadsmöjligheter som finns. (Uggla, 2013). 
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Varumärkesstrategin används vid framställning av ett företags varumärke, vilket är en strategi 

för att uppnå ett positivt rykte till målgrupperna som finns i en organisation (Einwiller & Will, 

2002). Arbetet kring ett företags varumärke kallas för brand management och är en viktig 

aktivitet inom företag, vilket främst syftar till att utveckla produkter och förbättra deras 

företagsvarumärke (Backhaus & Tikoo, 2004).  

Employer branding har både likheter och skillnader gentemot företagets varumärke. Ett företags 

varumärke fokuserar mer på både negativa och positiva associationer från aktörer inom 

näringslivet, (Balmer, 2001; Hatch & Schultz, 2009), medan employer branding mer fokuserar 

på befintliga och potentiella medarbetare (Biswas & Suar, 2014). Företag använder sig av 

employer branding genom att annonsera vilka fördelar det finns med att arbeta inom en 

organisation samt för att motverka negativa uppfattningar om organisationen. Organisationer 

använder sig även av employer branding för att attrahera och behålla medarbetare. Employer 

branding gör det möjligt för företag att differentiera sig från andra arbetsgivare vilket är 

betydande då de konkurrerar om samma kompetenta personal. (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Employer branding används som ett verktyg till både interna och externa parter, för att visa vad 

organisationen kan erbjuda i form av utbildning, karriärmöjlighet samt personlig tillväxt och 

utveckling (Backhaus & Tikoo, 2004). Det centrala målet inom en externt utvecklad employer 

branding är att organisationen kan identifieras och den anses attraktiv för potentiella 

medarbetare. Potentiella medarbetare är mer benägna att söka till organisationer som har ett 

positivt rykte, vilket har en betydande roll för organisationer då ett större positivt rykte leder 

till högre attraktionskraft. (Edwards, 2009 ). En internt utvecklad employer branding bidrar som 

ett löfte till anställda att de får vara en del av organisationskulturen (Seghal & Malati, 2013). 

För att ett företag ska få behålla sina talanger används denna företagskultur som hjälp (Ambler 

& Barrow, 1996) eftersom de anställda ska känna en samhörighet och vara stolta över att vara 

en del av organisationen (Moroko & Uncles, 2008). 

Den generation som håller på att anställas är generation Y. En generation är en grupp av 

människor som är födda inom samma åldersspann, de har oftast samma erfarenheter av livet 

och har varit med om samma utvecklingsstadier i samhället och det är dessa aspekter som skiljer 

olika generationer åt (Smola & Sutton, 2002). När generation Y diskuteras är det framförallt 

80- och 90-talisterna som nämns (Parment, 2008). Karaktärsdrag för generation Y inom 

revisionsbranschen är att de tenderar att byta arbetsplats eftersom generation Y är otåliga och 

vill se en snabbare utveckling av sin karriär än generationerna tidigare gjort (Terjesen et al. 



 Kindvall & Nilsson 

 
36 

 

2007; Axelsson, 2015). Karriärmöjligheten är det arbetsrelaterade attribut som generation Y 

raknar som ett av de högsta (Terjesen et al., 2007: Ng et al., 2010; Barford & Hester, 2011). En 

annan anledning till att generation Y byter arbete är att i revisionsbranschen är 

arbetsbelastningen väldigt tuff (Axelsson, 2015).  

För att locka samt behålla sina medarbetare är det av betydelse att skapa en legitimitet mellan 

anställda och organisationen. Legitimitetsteorin innebär att organisationer vill uppfattas som 

legitima mot utomstående parter genom en kontinuerlig försäkran om att de lever upp till 

normer som finns i samhället där organisationen är belägen (Deegan & Unerman, 2011). För 

att förbli legitima kan organisationer ändra de sociala förväntningarna eller låta samhället vara 

en del av organisationens legitimitetsprocess (Dowling & Pfeffer, 1975). Det finns ett socialt 

kontrakt mellan en organisation och samhället i legitimitetsteorin. Det sociala kontraktet 

används för att visa samhällets förväntningar, både det som är tydligt men även de förväntningar 

som är otydliga. (Deegan & Unerman, 2011). 

I det institutionella omvärldsperspektivet är ett av de grundläggande antagandena, för att en 

organisation ska kunna överleva, att de måste uppfattas som legitima (Jacobsen & Thorsvik, 

2014), då legitimiteten är i fokus i det institutionella omvärldsperspektivet (Deephouse & 

Suchman, 2008). Hur en organisation av omvärldens centrala aktörer uppfattas är vad 

legitimitet handlar om och inte hur den fungerar (Suddaby et al., 2010), genom att utveckla nära 

relationer byggs vanligtvis legitimiteten upp (Marrone, 2010). Isomorfismen är en viktig del i 

hur organisationer påverkas av den institutionella omvärlden, vilket innebär att organisationer 

börjar likna varandra om de befinner sig inom samma institutionella omvärld (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014). Isomorfism är när en organisation börjar likna andra genom tryck som är 

tvingande, härmande och normativa och det är svårt att skilja mellan de olika trycken 

(DiMaggio & Powell, 1983). Den härmande isomorfismen är något som sker internt mellan 

organisationer och innebär att organisationer på grund av konkurrensfördelar börjar likna och 

imitera varandra (DiMaggio & Powell, 1983). Tvingande isomorfism kommer från 

påtryckningar av intressenter vilket innebär att organisationen tvingas att ändra sina 

institutionella praxis (Deegan & Unerman, 2011), men det finns även politiska påtryckningar 

genom till exempel lagstiftning (Eriksson-Zetterquist, 2009). Den tredje delen av isomorfism 

är normativ organisationsförändring (DiMaggio & Powell, 1983), som främst uppstår av att 

organisationens professionalisering ökar (DiMaggio & Powell, 1983; Al-Twaijry et al., 2003). 

Professionalisering inom normativ isomorfism medför att organisationen försöker skapa 

legitimitet för yrket och gemensam förståelse. (Erikson-Zetterquist, 2009). 
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Signaleringsteorin innebär att det mellan två parter finns en informationsasymmetri som menar 

att två parter har olika mycket information om samma sak (Morris, 1987; Kirmani & Rao, 2000; 

Spence, 2002; Connelly et al., 2011). Det går att minska informationsasymmetrin genom att 

den ena parten signalerar, lämnar ifrån sig, informationen till den andra parten. När den ena 

parten lämnar ifrån sig informationen kan ett positivt rykte skapas för signaleraren om den 

informationen är trovärdig. (Watson et al., 2002; Connelly et al., 2011). I samband med 

rekryteringsprocessen går det att använda sig av signalering (Suazo et al., 2009; Connelly et al., 

2011). För att minska informationsasymmetrin som existerar på arbetsmarknaden kan 

arbetssökanden engagera sig i beteenden vilket underlättar för den potentiella arbetsgivaren. 

Det för att särskilja kvalitén mellan de arbetssökandena, då kvaliteten på kandidaterna är 

information som arbetsgivaren saknar. (Spence, 1973). 

3.7 Hypoteser 

Revisionsbyråer marknadsför sig som en attraktiv arbetsgivare genom sitt employer brand och 

på det sättet får de dem bästa arbetssökanden till sin byrå (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Revisionsbyråer är kunskapsbaserade organisationer som använder sitt employer brand för att 

differentiera sig från andra byråer. Det eftersom arbetsmarknaden är konkurrensutsatt och då 

behövs en strategi för att på ett framgångsrikt sätt attrahera kompetenta medarbetare. (Knox & 

Freeman, 2006). En revisionsbyrå använder sitt employer brand som ett rekryteringsverktyg, 

vilket har en påverkan på potentiella medarbetare för hur de ska attraheras av en revisionsbyrå 

genom olika slags attribut (Backhaus & Tikoo, 2004).  

Revisionsyrket anses vara en profession, vilket innebär att en revisor ska ha hög kompetens och 

vara en oberoende part (Lee, 1995; Felton et al., 2008). Genom att träda in i revisionsyrket som 

potentiell medarbetare blir denne en del av en profession, vilket anses vara prestigefullt samt 

vara förknippat med status (Brante, 2009). Professionalitet kan därmed anses vara en aspekt av 

revisionsbyråers employer branding. Eftersom revisionsbyråer tillhör en profession (Lee, 1995; 

Felton et al., 2008) kan de använda professionalitet för att locka till sig redovisningsstudenter 

som attraheras av attribut som status och prestige och på det sättet få potentiella medarbetare 

som har tillit och visar lojalitet till revisionsbyrån. En profession innefattar också expertis inom 

ett visst område (Siriwardane et al., 2014). Detta attribut påverkar även individerna som ansöker 

till en revisionsbyrå om de strävar efter att bli bäst på det de gör och därför har revisionsbyråer 

fördelen att använda professionalitet i sin employer branding för att locka kompetenta 

medarbetare.  
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En annan fördel inom en profession är att det finns stora karriärmöjligheter för potentiella 

medarbetare. Redovisningsstudenter vars mål för sin karriär att bli auktoriserade revisorer 

kräver ett arbete på en revisionsbyrå, vilket därmed kan påverka en revisionsbyrås employer 

branding. Det krävs att revisionsbyråer signalerar ut information till potentiella medarbetare 

som de sedan i revisionsbyrån kan leva upp till för att inte förlora legitimitet till sina nya 

medarbetare, då risken finns att de lämnar organisationen. Genom att använda sig av ett 

employer brand som särskilt påvisar att de blir en del av en profession och att anställda har stora 

karriärmöjligheter kan det påverka redovisningsstudenters sannolikhet om att ansöka. Det 

mynnar ut i två hypoteser:  

H1: Ju större uppfattningen av en revisionsbyrås employer brand associerat med 

professionalitet är, desto mer ökar sannolikheten att ansöka.  

H2: Ju större uppfattningen av en revisionsbyrås employer brand associerat med framgång 

är, desto mer ökar sannolikheten att ansöka.  

Revisionsbyråer kan använda sitt employer brand utifrån ett internt perspektiv, som ett verktyg 

för att behålla nuvarande medarbetare i revisionsbyrån eftersom marknaden är konkurrensutsatt 

(Backhaus & Tikoo, 2004). För att ett företag ska få behålla sina talanger används denna 

företagskultur som hjälp (Ambler & Barrow, 1996) då de anställda ska känna en samhörighet 

och vara stolta över att vara en del av organisationen. Företagskulturen används även för att 

uppfylla de anställdas psykologiska kontrakt och därmed hålla dem tillfredsställda. (Moroko & 

Uncles, 2008).  När en revisionsbyrå har en stark identitet och ett starkt employer brand är de 

anställda mindre benägna att lämna revisionsbyrån (Cole & Bruch, 2006; Seghal & Malati, 

2013), vilket medför en långsiktig konkurrenskraft för organisationen och engagemanget hos 

de anställda höjs. En revisionsbyrås employer brand används för att övertyga sina anställda att 

deras organisation är en bra arbetsplats. Det görs för att behålla sin kompetenta personal och se 

till att personalens uppfattningar om revisionsbyrån stämmer överens med revisionsbyråns egen 

vision. (Seghal & Malati, 2013). 

Revisionsyrket anses vara en profession, vilket innebär att en revisor ska ha hög kompetens och 

vara en oberoende part (Lee, 1995; Felton et al., 2008). För att behålla nuvarande medarbetare 

inom revisionsbyrån är användandet av employer branding en viktig del för att få dem att stanna 

kvar. För att en revisorsassistent ska stanna kvar på byrån behöver arbetsgivarna fokusera på 

att revisorsassistenten trivs på jobbet, samt att de nuvarande medarbetarnas värderingar 

stämmer överens med revisionsbyråns värderingar. (Harris & de Chernatony, 2001). En 
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revisionsbyrås employer brand utifrån aspekten professionalitet är en aspekt som kan vara 

betydande vid val av employer branding strategi. Det är väldigt hög personalomsättning inom 

revisionsbranschen (Chi et al., 2013), vilket gör att revisionsbyråer vill behålla personal för att 

revisorsassistenter ska kunna nå en högre nivå i karriären. När professionalitet används som en 

aspekt av employer branding kan nuvarande medarbetare lockas av att stanna kvar, för att uppnå 

en hög status och vara en del av en profession och avlägga provet för auktorisation.  

Möjlighet till utveckling och utbildning i karriären är även en aspekt som revisionsbyråer kan 

använda i sin employer branding för att påvisa att revisionsyrket ger möjlighet till framgång i 

karriären. Det finns även möjlighet att klättra uppåt i hierarkin inom revision, beroende på din 

kompetens samt antal år på byrån, vilket även kan locka medarbetarna att stanna kvar och på 

det sättet behåller de sina medarbetare och kan hålla en jämn nivå i personalomsättning. Det 

mynnar då ut till dessa hypoteser: 

H3: Ju större uppfattningen av en revisionsbyrås employer brand associerat med 

professionalitet är, desto mer ökar sannolikheten att stanna kvar.  

H4: Ju större uppfattningen av en revisionsbyrås employer brand associerat med framgång 

är, desto mer ökar sannolikheten att stanna kvar.  

För att skapa känslan av att en organisation är en önskvärd plats att arbeta på inom den externa 

arbetsmarknaden utvecklar företag ett ”employer brand” (Sullivan, 2004). Genom employer 

branding är det möjligt för företag att differentiera sig från andra arbetsgivare, vilket är 

betydande då de konkurrerar om samma kompetenta medarbetare. Employer branding kan bidra 

med att locka sökande som besitter liknande värden som en organisation själv har. (Backhaus 

& Tikoo, 2004). Attrahera nya medarbetare från generation Y samt för att få dem att stanna 

kvar i företaget, kräver andra sätt att attrahera kompetenta medarbetare jämfört med vad som 

krävts till de tidigare generationerna (Pihl, 2011), eftersom generation Y har andra 

karaktärsdrag (Reisenwitz & Iyer, 2009). 

Moraliska uttalanden, angående frågor om etik, hållbarhet samt socialt ansvar, är något som har 

ökat det senaste decenniet från organisationer (Morsing, 2006; Elving, 2010). Det har kommit 

att spela roll för vilken uppfattning både nuvarande och potentiella medarbetare har för en 

organisation angående deras utbud av socialt ansvar. Organisationer som tar ett större socialt 

ansvar tenderar att vara mer attraktiva. För att en organisation ska kunna bibehålla sin 

attraktionskraft krävs det tillhandahållande av information samt kommunikation angående 

organisationen som en potentiell arbetsgivare. (Turban & Greening, 1996).  
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En organisations etiska värderingar, såsom CSR, har således en betydande roll när det gäller 

attraktion från både nuvarande och potentiella medarbetare. Därför kan de etiska värderingarna 

som revisionsbyråer kommunicerar ut vara en viktig del för att skapa ett starkt employer brand. 

Generation Y uppskattar en organisations sociala ansvar och därför kan etiska värderingar vara 

en aspekt som revisionsbyråer bör använda sig av för att attrahera sina potentiella medarbetare. 

För att behålla sina nuvarande medarbetare kan dessa etiska värderingar vara viktiga eftersom 

individen ska känna igen sig i organisationens egna värderingar. Därför är det viktigt att en 

revisionsbyrås interna employer branding berör denna aspekt, vilket innebär att de gjort allt för 

att behålla sina kompetenta medarbetare. Det mynnas ut i två hypoteser som berör både extern 

och intern employer branding.  

H5a: Ju större uppfattningen av en revisionsbyrås employer brand associerat med etiska 

värderingar är, desto mer ökar sannolikheten att ansöka.  

H5b: Ju större uppfattningen av en revisionsbyrås employer brand associerat med etiska 

värderingar är, desto mer ökar sannolikheten att stanna kvar. 

3.8 Teoretisk modell 
 

 

Utifrån hypoteserna har modellen ovan arbetats fram för att testa om det finns ett samband 

mellan Big Four:s employer branding och sannolikheten att ansöka för redovisningsstudenter 

samt sannolikheten att stanna kvar för revisorsassistenter. Employer branding mäts utifrån tre 

olika aspekter vilka är professionalitet, framgång och etiska värderingar. Dessa aspekter 

grundar sig på tidigare forskning om employer branding (Knox & Freeman, 2006; Aggerholm 

et al., 2011; Seghal & Malati, 2013) samt utifrån uppsatsens förstudie.  
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4. Empirisk metod 

Uppsatsens fjärde kapitel beskriver den empiriska metoden där litteratursökningen för 

uppsatsen samt källkritik för använd litteratur presenteras. Kapitlet innehåller även en 

beskrivning av vår förstudie samt hur det empiriska materialet har samlats in, vilket urval som 

använts samt en beskrivning av våra valda variabler. Det finns även en analys angående 

uppsatsens bortfall samt uppsatsens statistisk. Avslutningsvis presenteras uppsatsens etiska 

beaktanden. 

4.1 Litteratursökning 

Litteraturen som använts i denna uppsats har till största del baserats på vetenskapliga artiklar 

men har även grundats i facklitteratur. Litteratursökningen har skett med hjälp av elektroniska 

databaser från Linnéuniversitetet i Växjö samt Google Scholar. Den insamlade litteraturen har 

fokuserat på områden om employer branding och generation Y. Sökord som har använts för att 

hitta litteratur är: Employer branding, Recruitment, Generation Y, Auditing, Employer 

attractiveness, Signaling, Legitimacy theory, Institutional theory.  

Insamlandet av litteratur har hämtats från olika typer av källor till denna uppsats. Det är därför 

viktigt att granska och skapa en förståelse för sanningshalten i de källor som används. Källkritik 

innebär en värdering av de använda källorna och sedan utifrån det bedöma hur tillförlitliga de 

är (Thurén, 2013). Till denna uppsats har till största del vetenskapliga artiklar använts som är 

peer-reviewed, vilket innebär att de är fackmannamässigt granskade och sedan publicerade i 

olika journaler. De vetenskapliga artiklarnas publiceringsår har tagits i beaktning och de äldre 

källorna har använts främst för att förklara grundläggande fenomen som ligger till grund för de 

utvalda teorierna. De vetenskapliga artiklarna har skrivits av olika forskare och dessutom från 

olika journaler, det för att få en bredare tillförlitlighet till den insamlade informationen. För att 

öka tillförlitligheten till informationen, ytterligare, har det använts flera källor som säger samma 

sak vilket leder till att argumenten förstärks (Holme et al., 1997). Uppsatsen har även använt 

sig av facklitteratur till förklaring av processen och för att bredda förståelsen för employer 

branding. 
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4.2 Förstudie 

Till denna uppsats har det utförts en förstudie för att få information om olika revisionsbyråers 

employer branding och hur deras rekryteringsprocess fungerar, vi har valt att inrikta oss på Big 

Four. Vi skickade mejl till de personerna som rekommenderades att vi skulle kontakta, av lokala 

representanter på en arbetsmarknadsdag, då de skulle ha bättre koll på frågorna som skulle 

besvaras. I mejlet berättade vi om oss och hur vi har fått tag på deras namn tillsammans med 

rekommendationen från den tidigare personen, det skickades även med ett följebrev angående 

intervjun (bilaga 1). De sex personerna som kontaktades ställde alla upp på en intervju eller en 

mejl-konversation. Intervjuerna har gått till på olika sätt beroende på vad som har passat dem. 

Vi har haft två intervjuer över telefon och ett personligt möte. Med tre av respondenterna skedde 

en mejl-konversation som gick till på följande sätt, vi skickade frågorna via mejl och fick svaren 

skickade tillbaka till oss med möjlighet till vidare kontakt vid oklarheter. Intervjuerna som skett 

per telefon och personligt möte har varit av semi-strukturerade form, då vi har haft möjligheten 

att ställa följdfrågor vid behov (Bryman & Bell, 2013). Det material som samlades in via mejl 

berodde på tidsbrist hos respondenten utifrån vår deadline, eftersom svaren har betydelse för 

uppsatsen valdes mejlkonversation som ett alternativ till vår förstudie. Det trots att möjligheten 

till följdfrågor minskar samt att missförstånd kan uppstå. Vi har ställt 15 frågor till 

respondenterna (bilaga 2) som har handlat om deras employer branding strategi samt 

rekryteringsprocess. Genom att genomföra denna förstudie fick vi underlag till vilka aspekter 

av employer branding som vi valt mäta i uppsatsen. Utifrån svaren nämndes begrepp som vi 

kopplat till professionalitet, framgång och etiska värderingar ett flertal gånger, vilket ledde till 

vårt val av dessa aspekter. Vi utförde förstudien för att få information till vilka aspekter av 

employer branding som Big Four lägger fokus på. Därigenom har vi samlat in den information 

som behövs för att utforma enkäterna, till både redovisningsstudenter och revisorsassistenter, 

för bästa möjliga resultat. 
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Tabell 4.1 Frågeindelning från förstudie 

Aspekt av employer branding Frågor  

Professionalitet  Hur har du upplevt företagets varumärke? 

 Hur sker arbetet med att utveckla ert varumärke? 

 Hur ser er employer branding strategi ut? 

 Hur vill ni att studenter ska uppfatta er som företag? 

 

Framgång  Hur arbetar ni aktivt för att behålla revisorsassistenter 

så de stannar kvar och avlägger provet för att bli 

revisor? 

 Hur ser er employer branding strategi ut? 

 Hur sker arbetet med att utveckla ert varumärke? 

 

Etiska värderingar  Hur ser er employer branding strategi ut? 

 Hur har konkurrensen om arbetskraften påverkat er, 

och hur arbetar ni för att differentiera er som 

arbetsgivare? 

 Hur arbetar ni aktivt för att nå ut till och locka 

redovisningsstudenter som studerar eller nyligen tagit 

examen? 

 

Respondenterna som ställde upp på intervju och mejlkonversation kommer från Big Four och 

av dessa är två män och fyra kvinnor. De har arbetat mellan 3-5 år på deras revisionsbyrå. Enligt 

respondenterna lägger revisionsbyråer stort fokus på att skapa ett förtroende till potentiella och 

nuvarande medarbetare och framförallt utveckling är viktigt. Det har vi använt i enkäten som 

en fråga för hur de olika revisionsbyråerna förmedlar framgång i sina jobbannonser utifrån 

identitet, image och värderingar samt hur deras employer branding associerat med framgång 

uppfattas av revisorsassistenter. Även professionalitet är ett begrepp som använts i enkäten 

vilket respondenterna från de olika revisionsbyråerna nämnt ett flertal gånger, att det är viktigt 

för organisationen att ge de potentiella medarbetarna en professionell grund att stå på. Därför 

har professionalitet använts som ett begrepp i enkäten i form av hur redovisningsstudenter och 

revisorsassistenter uppfattar revisionsbyråns professionalitet. Den sista aspekten av employer 

branding är associationer till etiska värderingar vilket respondenterna på de olika 

revisionsbyråerna nämnde hade en påverkan på vilka som ansöker till dem och vilka som 

stannar kvar. För att samla mer information om de olika revisionsbyråerna har respektive 

hemsida besökts. Deras hemsidor lägger stor vikt på att presentera deras fokus på socialt ansvar, 

CSR, och därför har även denna aspekt använts till enkäten.  
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4.3 Datainsamlingsmetod 

Det empiriska materialet har samlats in med enkäter via internet, en enkät för 

redovisningsstudenterna (bilaga 4) och en enkät för revisorsassistenterna (bilaga 6). Risken som 

finns med en internetbaserad enkät är att respondenterna kan ignorera att svara. När en 

respondent gör en internetbaserad enkät blir den oftast mer genomtänkt eftersom personen sitter 

i lugn och ro. (Kylén, 2004). En internetbaserad enkät har skickats ut då det underlättar, rent 

tekniskt, på grund av den geografiska spridningen som finns bland respondenterna. Alla svaren 

blir därmed elektroniska vilket medför lättare exportering av svaren till SPSS. 

Redovisningsstudenterna kommer från Linnéuniversitetet i Växjö från år tre och Högskolan i 

Kristianstad från år två och tre samt studenter på civilekonomprogrammet i Växjö från andra 

året, som tänkt läsa redovisningsinriktningen. Revisorsassistenterna kommer från 

revisionsbyråer inom Big Four.  

Enkäterna till redovisningsstudenterna och revisorsassistenterna skickades ut den 30 mars och 

de hade en svarstid på 2 veckor. Det skickades även ut en påminnelse efter halva enkättiden för 

att öka svarsfrekvensen. Vi har testat våra enkäter på ett fåtal redovisningsstudenter som går 

fjärde året, det för att hitta eventuella fel och oklarheter i enkäternas utformning. Testpersonerna 

uppfattade att enkäten till redovisningsstudenterna inte innehöll fel eller oklarheter och de 

uppskattade att enkäten tog 15 minuter att besvara. Svarstiden meddelades i följebrevet 

tillsammans med övrig information om uppsatsen inför enkäterna som redovisningsstudenterna 

besvarade (bilaga 3). Testpersonerna som svarade på enkäten till revisorsassistenterna 

uppskattade att den enkäten tog cirka 5 minuter att besvara, svarstiden meddelades i följebrevet 

tillsammans med övrig information om uppsatsen som skickades till revisorsassistenterna 

(bilaga 5). Vi har varit noga med att upplysa respondenterna att alla svar behandlas 

konfidentiellt, då det förhoppningsvis har ökat svarsfrekvensen hos respondenterna, men även 

för att vår förhoppning är att respondenterna svarar mer ärligt på frågorna vilket gör uppsatsen 

mer tillförlitlig. 

4.4 Urval 

Det bästa resultatet i en uppsats uppnås när ett bra urval används, då det inte skulle vara rimligt 

att testa hela populationen (Denscombe, 2016). Vårt urval till redovisningsstudenterna har 

gjorts genom att välja skolorna Linnéuniversitetet i Växjö samt Högskolan i Kristianstad. Även 

studenter på civilekonomprogrammet i Växjö från andra året som tänkt läsa 

redovisningsinriktningen har valts eftersom uppsatsen är riktad mot revisionsbyråer. Skolorna 

valdes på grund av tillgängligheten till respektive klassforum vilket gör dem mer lättillgängliga 
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än andra universitet. Storleken på skolorna påverkade även urvalet då Linnéuniversitetet i 

Växjö anses som stor skola och Högskolan i Kristianstad som en mindre skola. Högskolan i 

Kristianstad valdes även eftersom deras kandidatprogram i företagsekonomi har blivit 

utvärderat av Högskoleverket som en av de tre universitet/högskolor som fått mycket hög 

kvalité i sin utbildning. Linnéuniversitetet i Växjö valdes för att studenterna läser ett 

magisterprogram vilket skiljer sig från studenterna på Högskolan i Kristianstad, 

Linnéuniversitetet har även i samma utvärdering fått hög kvalité på sitt magisterprogram i 

företagsekonomi. (Högskoleverket, 2012). Båda skolorna har även tydliga mål för vad 

studenterna ska lära sig där revision är en del av målen vilket underlättar för vår enkät som är 

inriktad mot revision. Vi har totalt skickat ut enkäten till 362 redovisningsstudenter. 

Urvalet till revisorsassistenterna har valts genom att skicka ut enkäten till revisorsassistenter 

inom Big Four, eftersom det är deras employer branding som vi har utgått från till uppsatsen. 

Vi har totalt skickat ut enkäten till 63 stycken revisorsassistenter via Linkedin samt till 31 

stycken lokala kontor inom Big Four. Vi har även använt oss utav ett snöbollsurval som innebär 

att vi har meddelat personerna som vi skickat enkäten till att skicka den vidare till sina kollegor 

(Denscombe, 2016). Anledningen till användandet av ett snöbollsurval var på grund av 

svårigheten att få tag på revisorsassistenters mejladresser inom Big Four, det gör dock att vi 

inte vet hur många som faktiskt har fått enkäten. 

4.5 Operationalisering - Redovisningsstudenter 

4.5.1 Beroende variabel 

När enkäten utformades (bilaga 4) grundades det på den teoretiska modellen som återfinns i 

slutet av teorikapitlet (se avsnitt 3.8). Enkäten skapades som ett experiment för att testa hur 

respondenterna uppfattade revisionsbyråernas, som tillhör Big Four, employer branding utifrån 

deras jobbannonser vad gäller professionalitet, framgång och etiska värderingar. 

Jobbannonserna var för tjänsten revisorsassistent och användes för att det är dessa annonser 

som en potentiell medarbetare läser innan de ansöker till en tjänst och därmed kommer i kontakt 

med företagets employer branding omedvetet. Det ger även den mest rättvisa bilden av varje 

revisionsbyrå, när deras jobbannonser används, då det framgår i annonsen vad de som företag 

erbjuder sina potentiella medarbetare.  

Det är viktigt med en tydlig design i enkäten samt i enkätens frågor för att respondenten ska 

förstå hur den fungerar på ett snabbt sätt, eftersom vi ber respondenterna om deras tid för att 

svara på enkäten. Det gör att fler tar sig tid till att svara, vilket minskar svarsbortfallet. 
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(Denscombe, 2016). Designen i vår enkät som behandlar fyra revisionsbyråer är extra viktig då 

vi ville att respondenten skulle svara på alla fyra byråers påstående och inte sluta efter den 

första, eftersom svaret till den beroende variabeln är belagd sist i enkäten. Det gjorde att vi 

utformade alla påståenden till de fyra byråerna på samma sätt och påståendena kommer i samma 

ordning för alla byråer vilket underlättar för respondenten, då denne snabbt förstår hur enkäten 

fungerar. Vi har även skrivit en introduktion innan respondenten läser jobbannonserna och 

innan de svarar på påståendena, för att förtydliga vad de ska göra (bilaga 4). I den teoretiska 

modellen (se avsnitt 3.8) finns det tre olika aspekter som förväntas ha en påverkan på 

sannolikheten att ansöka för redovisningsstudenter. Uppsatsens första beroende variabel utgörs 

av 

Sannolikheten att ansöka, vilket mäts genom sista frågan i enkäten som lyder Med hur stor 

sannolikhet skulle du acceptera ett jobberbjudande från, PwC, Deloitte, KPMG eller EY, utifrån 

en Likertskala mellan 1-5, där 1= mycket liten sannolikhet och 5= mycket stor sannolikhet 

(Tüzüner & Yüksel, 2009; Schlager et al., 2011; Nouri & Parker, 2013). Den beroende variabeln 

mäts efter att respondenten har svarat på vilka uppfattningar de har angående de olika 

revisionsbyråernas förmåga att förmedla professionalitet, framgång och värderingar utifrån 

synvinklarna identitet, image och värderingar i enkäten. Anledningen till att denna fråga 

behandlades sist i enkäten var för att respondenten inte skulle förstå vad vi var ute efter med 

enkäten. Eftersom risken finns att respondenten skulle förstå mönstret när samma fråga kommer 

för varje byrå och varje byrås sista fråga avslutas med respondentens sannolikhet att ansöka till 

just den byrån.   

4.5.2 Oberoende variabel  

Till insamlandet av information och underlag till våra oberoende variabler har en Likertskala 

använts där respondenten får ta ställning till ett påstående och sedan svara i vilken grad 

påståendet stämmer eller inte stämmer (Tüzüner & Yüksel, 2009; Schlager et al., 2011; Nouri 

& Parker, 2013). Vid utformning av en enkät är det betydande om enkäten är enkel och frågorna 

som ställs ska vara konsekventa eftersom det minskar risken för bortfall (Denscombe, 2016).  

Alla påståenden som är kopplade till den oberoende variabeln kommer att mätas utifrån en 5-

gradig Likertskala (1= Instämmer inte alls och 5= Instämmer helt).  

För att mäta employer branding har tre olika aspekter valts ut som grundas på information från 

förstudien samt tidigare studier (Knox & Freeman, 2006; Aggerholm et al., 2011; Seghal & 

Malati, 2013). Dessa tre aspekter är professionalitet, framgång och etiska värderingar och mäts 

genom olika påståenden angående hur respondenten upplever att dessa aspekter uppfylls av 
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revisionsbyrån. De tre synvinklarna har valts utifrån hur revisionsbyråer förmedlar aspekterna 

i organisationens identitet, om de genom sitt varumärke/image påvisar att de står för dessa 

aspekter och om dessa aspekter förmedlas genom organisationens värderingar.  

Professionalitet  

Den första oberoende variabeln är employer branding associerat med professionalitet. Denna 

variabel har använts i tidigare studier (Knox & Freeman, 2006) samt att variabeln grundar sig 

på hur intervjupersonerna i förstudien har svarat på frågorna hur de utvecklar sitt varumärke 

och hur deras employer branding strategi fungerar. Genom att ha ställt frågor angående 

professionalitet till redovisningsstudenter har vi fått fram om dessa uppfattar revisionsbyråernas 

employer branding utifrån denna aspekt. 

Genom redovisningsstudenterna har professionalitet mätts genom att de får läsa en jobbannons 

från respektive revisionsbyrå och sedan besvara påståenden om hur de upplever dessa 

jobbannonser i deras förmedling av professionalitet utifrån synvinklarna image, identitet och 

värderingar. Påståendena har mätts på en 5-gradig skala. Påståendena som besvarades för 

professionalitet är följande:  

Besvara hur du upplever följande påståenden utifrån revisionsbyråns jobbannons:  

 Jag tycker att denna revisionsbyrå har stark professionell identitet.  

 Jag tycker att denna revisionsbyrå har starka värderingar angående professionalitet. 

 Jag tycker att denna revisionsbyrå ger en stark image av att professionalitet är viktigt. 

Framgång 

Den andra oberoende variabeln är employer branding associerat med framgång. Denna variabel 

grundar sig på hur intervjupersonerna har svarat på frågor angående hur de utvecklar sitt 

varumärke och hur det arbetar för att differentiera sig som arbetsgivare samt från tidigare studier 

(Seghal & Malati, 2013). Många av svaren handlade om utvecklingsmöjligheter samt att de vill 

erbjuda potentiella medarbetare möjligheten till att göra karriär och på det sättet har det bildats 

påståenden om framgång för att testa om redovisningsstudenter upplever detta utifrån 

revisionsbyråernas employer branding.  

För att mäta redovisningsstudenternas uppfattning har de även till denna variabel fått läsa en 

jobbannons från respektive revisionsbyrå och sedan fått svara på tre påståenden som är 

relaterade till framgång. Dessa tre påståenden berör framgång utifrån tre olika synvinklar 
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nämligen image, identitet och värderingar. Dessa påståenden besvarades utifrån en 5-gradig 

skala. Påståendena som besvarades för framgång är:  

Besvara hur du upplever följande påstående utifrån revisionsbyråns jobbannons:  

 Jag tycker att denna revisionsbyrå har en identitet som speglar individens framgång.  

 Jag tycker att denna revisionsbyrå har starka värderingar angående framgång.  

 Jag tycker att denna revisionsbyrå ger en stark image av att framgång är viktigt. 

Etiska värderingar 

Den tredje oberoende variabeln är employer branding associerat med etiska värderingar. Även 

denna variabel grundar sig på hur intervjupersonerna har svarat i förstudien utifrån frågorna hur 

de utvecklar sitt varumärke samt hur de arbetar för att differentiera sig som arbetsgivare och 

från tidigare studier (Aggerholm et al., 2011). De betonade att det har blivit högre krav på att 

revisionsbyråer tar ett socialt ansvar och har skrivna etiska värderingar eftersom det är en aspekt 

som kan användas för att få kompetenta medarbetare till sin arbetsplats. 

För att mäta om revisionsbyråer förmedlar att de tar ett socialt ansvar och har etiska värderingar 

i sin employer branding har redovisningsstudenterna fått svara på tre påståenden efter att de läst 

respektive revisionsbyrås jobbannons utifrån en 5-gradig skala. Även denna aspekt testas 

utifrån tre olika synvinklar, image, identitet och värderingar. De påståenden som har besvarats 

för aspekten etiska värderingar är:  

Besvara hur du upplever följande påstående utifrån revisionsbyrån jobbannons: 

 Jag tycker att denna revisionsbyrå har en stark identitet gällande etiska värderingar. 

 Jag tycker att denna revisionsbyrå värderar sina etiska värderingar starkt. 

 Jag tycker att denna revisionsbyrå ger en stark image av att etiska värderingar är viktigt. 

4.5.3 Kontrollvariabler 

Kontrollvariabler har använts i denna uppsats, eftersom det kan finnas en sannolikhet att de 

påverkar den beroende variabeln eller att kontrollvariablerna interagerar med andra oberoende 

variabler. Kontrollvariablerna har därför använts för att kunna utesluta att det är dessa som 

påverkar resultatet i regressionsanalysen. Kontrollvariabeln har inte använts i sig för att förklara 

ett beteende utan endast till att kontrollera samband mellan de beroende- och oberoende 

variablerna (Edling & Hedström, 2003), för att det inte ska vara andra variabler som påverkar 

den beroende variabeln (Djurfeldt et al., 2010).  
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Kön 

Enkäten har skickats ut till studenter som läser redovisning och det har skett via mejl samt 

klassforum och därför har vi inte kunnat ta i beaktning att enkäten besvaras av lika stora delar 

män och kvinnor. Därför har kön använts som en kontrollvariabel för att utesluta könet på 

respondenten som en påverkande faktor på resultatet (Cahan & Sun, 2015). Frågan som 

besvarades för att få underlag för denna kontrollvariabel var: 

 Kön?  

 Svarsalternativ: man eller kvinna 

 Kodning: man=1 kvinna =0 

Modersmål 

Modersmål har använts eftersom det kan finnas kulturella och etiska skillnader i hur olika 

människor värdesätter attributen hos en arbetsgivare, eftersom etiska förhållningssätt kan 

påverkas av en persons etniska bakgrund (Beekun et al., 2008). Det kan även vara kulturella 

skillnader som påverkar hur en person ser på en revisionsbyrå som tillhör Big Four beroende 

på revisionsbyråns storlek. En annan avgörande faktor kan vara att Big Four är internationella 

byråer med kontor världen över, vilket medför en lättare kommunikation, då verksamheten till 

stor del drivs på engelska jämfört med en lokal revisionsbyrå där svenskan är ett mer gångbart 

språk. Det kan leda till en ökad trygghet för den potentiella medarbetaren, då det blir lättare att 

kunna söka sig utomlands inom koncernen, därför är det något som kan påverka hur 

respondenterna svarar på enkätens påstående. Det gör att modersmålet kan påverka synen på en 

Big Four byrå, därför testas modersmålet som en kontrollvariabel för att utesluta en eventuell 

påverkan på svaren i enkäten. Frågan som besvarades för att få underlag för denna 

kontrollvariabel var:  

 Modersmål? 

 Svarsalternativ: öppen fråga. 

 Kodning: svenska=1 annat=0 

Lärosäte 

Två olika lärosäten gör att det kan finnas vissa skillnader, olika inriktningar är en skillnad, där 

de som har svarat på enkäten från Linnéuniversitetet i Växjö läser redovisning och högskolan i 

Kristianstad läser de redovisning/revision. Storleken på skolorna är en annan aspekt som kan 

göra att det finns skillnader, då Linnéuniversitetet i Växjö är ett större lärosäte och Högskolan 
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i Kristianstad är ett mindre lärosäte. Big Four byråerna kan även finnas representerade i olika 

utsträckning på respektive skola eftersom skolorna har olika storlek. Det är på grund av dessa 

aspekter som lärosäte har valts att användas som en kontrollvariabel, då det finns vissa 

skillnader i utbildningen. För att kontrollera att lärosäte inte påverkar resultatet i uppsatsen.  

Frågan som besvarades för att få underlag för denna kontrollvariabel var:  

 Vilket är ditt lärosäte? 

 Svarsalternativ: Linnéuniversitetet eller Högskolan i Kristianstad 

 Kodning: Linnéuniversitetet=0 Högskolan i Kristianstad=1  

Arbete under studietid 

Arbete under studietiden har använts som en kontrollvariabel då respondenterna kan ha olika 

mycket arbetslivserfarenhet, vilket kan påverka deras inställning till olika företag/branscher. En 

person som har arbetat under sina studier har framförallt fått erfarenheter som de bär med sig 

till en ny arbetsplats. De kan även jämföra olika företags värderingar då de har fått mer 

erfarenhet av hur värderingarna fungerar i praktiken, då en individ har fått vissa värderingar i 

dennes yrkesroll (Crane & Matten, 2010). En persons värderingar kan också påverkas av 

tidigare erfarenheter som har gjort att den värderar annorlunda jämfört med en person som inte 

arbetat under sina studier. Kontrollvariabeln har använts för att kunna utesluta att en person 

som har arbetat under sina studier inte svarar annorlunda jämfört med de som inte har arbetat 

under sina studier på frågorna i enkäten. Frågan som besvarades för att få underlag för denna 

kontrollvariabel var: 

 Har du arbetat under dina studier? 

 Svarsalternativ: Ja eller Nej 

 Kodning: Ja=1 Nej=0 

Erfarenhet av redovisning 

En person som har tidigare erfarenheter av redovisning kan besitta information angående Big 

Four sedan tidigare som gör att de svarar på påståendena utifrån det och inte bara utifrån 

jobbannonsen. Det gör att resultatet från enkäterna kan bli missvisande om det finns 

respondenter som har tidigare erfarenhet av redovisning svarar utifrån tidigare erfarenheter. 

Samma sak gäller här som vid arbete under studietid att värderingarna som en individ har i sin 

yrkesroll kan påverka (Crane & Matten, 2010). Eftersom enkäten fokuserar på påståenden 

angående Big Four har tidigare erfarenhet av redovisning använts som en kontrollvariabel för 
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att kunna utesluta att respondenten påverkats av andra influenser, exempelvis på grund av 

tidigare arbete på någon av de valda revisionsbyråerna. Frågan som besvarades för att få 

underlag för denna kontrollvariabel var: 

 Vilken typ av arbetsuppgifter har du erfarenhet av?  

 Svarsalternativ: Kassa, industriarbete, administration, ekonomi, redovisning, 

marknadsföring, försäljning, socialt arbete, utbildning, yrkesförare, lantbruk, 

hotell/restaurangarbete, serviceyrke, hantverkare, eget företag och annat.  

 Kodning: redovisning=1 övriga alternativ=0 

Inställning till Big Four 

Vår uppsats har oberoende variabler som består av olika påståenden om revisionsbyråers, inom 

Big Four, employer branding. Det är därför viktigt att ställa en fråga för att kontrollera vilken 

inställning respondenterna har till revisionsbyråerna inom Big Four innan respondenterna 

kommer till påståendena om varje revisionsbyrå. Frågan om inställning har ställts för att 

respondenternas inställning till en revisionsbyrå kan påverka deras svar på påståendena utifrån 

deras tidigare uppfattning av en byrå. Eftersom tidigare studier visar på att inställningen 

påverkar sannolikheten att ansöka (Agrawal & Swaroop, 2009). Inställningen är även en 

kontrollvariabel för att kunna testa om den beroende variabeln har påverkats efter att de har fått 

läsa en jobbannons från respektive revisionsbyrå eller om de har svarat på den beroende 

variabeln utifrån deras egen uppfattning sedan tidigare utan hänsyn till jobbannonserna de har 

läst. Frågan som ställdes för att skapa underlag till denna kontrollvariabel var: 

 Vilken är din inställning till följande revisionsbyråer? 

 Svarsalternativ: 5-gradig skala 1=Väldigt negativ 2= Ganska negativ 3= Varken eller 

4= Ganska positiv 5= Väldigt positiv samt Vet ej (tas ej i beaktning) 

 Kodning: Siffran på det svarsalternativ som väljs. 

4.6 Operationalisering – Revisorsassistenter 

4.6.1 Beroende variabel 

Enkäten utformades (bilaga 6) utifrån den teoretiska modellen som återfinns i slutet av 

teorikapitlet. I den teoretiska modellen (se avsnitt 3.8) finns det tre olika faktorer som förväntas 

ha en påverkan på sannolikheten att stanna kvar för revisorsassistenter. Uppsatsens andra 

beroende variabel utgörs av 

Sannolikheten att stanna kvar, vilket mäts genom den sista frågan i enkäten som lyder Om du 

skulle få möjlighet till ett jobb på en annan byrå eller annat företag hur stor är sannolikheten att 
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du skulle anta det jobberbjudandet? utifrån en Likertskala mellan 1-5 där 1= mycket liten 

sannolikhet och 5= mycket stor sannolikhet (Tüzüner & Yüksel, 2009; Schlager et al., 2011; 

Nouri & Parker, 2013). Den beroende variabeln mäts efter att respondenten har svarat på vilka 

uppfattningar de har angående sin arbetsgivares förmåga att förmedla professionalitet, 

framgång och värderingar utifrån synvinklarna identitet, image och värderingar. Det för att testa 

om det finns ett samband mellan, om respondenten är villig att stanna kvar hos sin nuvarande 

arbetsgivare på grund av att byråns employer branding stämmer överens med respondentens 

egna värderingar eller om det är andra faktorer som gör att en anställd stannar kvar på byrån, 

än de aspekter som vi har mätt. 

4.6.2 Oberoende variabler 

Till insamlandet av information och underlag till våra oberoende variabler har en Likertskala 

använts där respondenten får ta ställning till ett påstående och sedan svara i vilken grad 

påståendet stämmer eller inte stämmer (Tüzüner & Yüksel, 2009; Schlager et al., 2011; Nouri 

& Parker, 2013). Vid utformning av en enkät är det betydande om enkäten är enkel och frågorna 

som ställs ska vara konsekventa eftersom det minskar risken för bortfall (Denscombe, 2016).  

Alla påståenden som är kopplade till den oberoende variabeln har mätts utifrån en 5-gradig 

Likertskala (1= Instämmer inte alls och 5= Instämmer helt).  

För att mäta employer branding har tre olika aspekter valts ut som grundas på informationen 

från förstudien samt tidigare studier (Knox & Freeman, 2006; Aggerholm et al., 2011; Seghal 

& Malati, 2013). Dessa tre aspekter är professionalitet, framgång och etiska värderingar och 

mäts genom olika påståenden angående hur respondenten upplever att dessa aspekter uppfylls 

av revisionsbyrån. De tre synvinklarna har valts utifrån hur revisionsbyråer förmedlar 

aspekterna i organisationens identitet, om de genom sitt varumärke/image påvisar att de står för 

dessa aspekter och om dessa aspekter förmedlas genom organisationens värderingar.  

Professionalitet 

Den första oberoende variabeln är employer branding associerat med professionalitet. Denna 

variabel har använts i tidigare studier (Knox & Freeman, 2006) samt att variabeln grundar sig 

på hur intervjupersonerna i förstudien har svarat på frågorna hur de utvecklar sitt varumärke 

och hur deras employer branding strategi fungerar. Genom att ha ställt frågor angående 

professionalitet till revisorsassistenter har vi fått fram om dessa uppfattar revisionsbyråernas 

employer branding utifrån denna aspekt. 
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För att mäta employer branding associerat med professionalitet kommer revisorsassistenter få 

besvara påståenden om deras nuvarande arbetsgivare. De kommer sedan att få svara på tre 

påståenden som är kopplade till professionalitet för att testa om det är något som 

revisionsbyråerna använder sig av i sin employer branding strategi. Dessa påståenden har mätts 

på en 5-gradig skala och påståenden är:  

Hur upplever du din nuvarande arbetsgivare? 

 Jag tycker att min arbetsgivare arbetar med en stark professionell identitet. 

 Jag tycker att min arbetsgivare framför sina starka värderingar kring professionalitet. 

 Jag tycker att min arbetsgivare tycker att en stark image av professionalitet är viktigt. 

Framgång 

Den andra oberoende variabeln är employer branding associerat med framgång. Denna variabel 

grundar sig på hur intervjupersonerna har svarat på frågor angående hur de utvecklar sitt 

varumärke och hur det arbetar för att differentiera sig som arbetsgivare samt från tidigare studier 

(Seghal & Malati, 2013). Många av svaren handlade om utvecklingsmöjligheter samt att de vill 

erbjuda anställda möjligheten till att göra karriär och på det sättet har det bildats påståenden om 

framgång för att testa om revisorsassistenter upplever det utifrån revisionsbyråernas employer 

branding.  

Revisorsassistenter har även på denna variabel fått svara på tre påståenden som är relaterade till 

framgång, utifrån hur de upplever att deras arbetsgivare förmedlar denna aspekt i sin interna 

employer branding strategi. Dessa påståenden besvarades på en 5-gradig skala och de kommer 

testas utifrån tre synvinklar, image, identitet och värderingar. Påståenden som besvarades är:  

Hur upplever du din nuvarande arbetsgivare? 

 Jag tycker att min nuvarande arbetsgivare arbetar med sin identitet angående framgång. 

 Jag tycker att min nuvarande arbetsgivare framför sina starka värderingar kring 

framgång.  

 Jag tycker att min nuvarande arbetsgivare tycker att stark image av framgång är viktigt.   

Etiska värderingar 

Den tredje oberoende variabeln är employer branding associerat med etiska värderingar. Även 

denna variabel grundar sig på hur intervjupersonerna har svarat i förstudien utifrån frågorna hur 

de utvecklar sitt varumärke samt hur de arbetar för att differentiera sig som arbetsgivare och 
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från tidigare studier (Aggerholm et al., 2011). De betonade att det har blivit högre krav på att 

revisionsbyråer tar ett socialt ansvar och har skrivna etiska värderingar eftersom det är en aspekt 

som kan användas för att få kompetenta medarbetare till sin arbetsplats. 

Revisorsassistenter har även fått svara på tre påståenden som är relaterade till etiska 

värderingar. Dessa tre påståenden besvarades utifrån en 5-gradig skala utifrån tre olika 

synvinklar, image, identitet och värderingar. Påståenden besvarades utifrån hur de upplever att 

deras nuvarande arbetsgivare förmedlar att arbetsplatsen tar ett socialt ansvar och värdesätter 

etiska värderingar i sin interna employer branding strategi. Påståendena som besvarades för 

aspekten etiska värderingar är:  

Hur upplever du din nuvarande arbetsgivare? 

 Jag tycker att min nuvarande arbetsgivare arbetar med en stark identitet angående sina 

etiska värderingar. 

 Jag tycker att min nuvarande arbetsgivare framför sina etiska värderingar.  

 Jag tycker att min nuvarande arbetsgivare tycker att stark image av etiska värderingar 

är viktigt. 

4.6.3 Kontrollvariabler 

Kön 

Enkäten för revisorsassistenter har vi skickat till lika många män som kvinnor eftersom det inte 

finns information om hur populationen ser ut bland revisorsassistenter i Sverige. De personer 

som mottagit enkäten har blivit ombedda att vidarebefordra enkäten till sina kollegor inom Big 

Four, ett snöbollsurval. I ett snöbollsurval är det svårt att veta hur många män respektive 

kvinnor som har fått tillgång till enkäten, därför går det inte att analysera svarsfrekvensen mer 

än att det är fyra kvinnor fler än män som har svarat på enkäten. Det gör att könet blir en 

kontrollvariabel för att kontrollera om könet påverkar hur respondenterna har svarat på frågorna 

i enkäten vilket kan komma att påverka resultatet (Cahan & Sun, 2015). Frågan som ställdes 

för att skapa underlag till denna kontrollvariabel var:  

 Kön? 

 Svarsalternativ: man eller kvinna.  

 Kodning: man=1 kvinna=0 
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Modersmål 

Modersmål har använts eftersom det kan finnas kulturella och etiska skillnader i hur olika 

människor värdesätter attributen hos en arbetsgivare, eftersom etiska förhållningssätt kan 

påverkas av en persons etniska bakgrund (Beekun et al., 2008). Revisionsbyråns storlek kan ha 

betydelse samt att revisionsbyråerna inom Big Four är internationella byråer med kontor 

världen över vilket medför en lättare kommunikation då verksamheten till stor del drivs på 

engelska. Det kan medföra en ökad trygghet hos sin nuvarande arbetsgivare då det blir lättare 

att kunna söka sig utomlands inom koncernen. Det kan vara faktorer som påverkar en 

respondents svar på den beroende variabeln i enkäten som behandlar frågan om de är villiga att 

byta jobb om de får ett annat jobberbjudande. Det gör att modersmålet kan påverka hur en 

respondent svarar på synen av dennes byrå, därför testas modersmålet som en kontrollvariabel 

för att utesluta en eventuell påverkan på svaren i enkäten. Frågan som ställdes för att få underlag 

till denna kontrollvariabel var:  

 Vilket är ditt modersmål? 

 Svarsalternativ: öppen fråga 

 Kodning: svenska=1 övrigt modersmål=0 

Antal år nuvarande arbetsgivare 

Antal år hos sin nuvarande arbetsgivare kan påverka en respondents åsikter om sin arbetsgivare, 

då respondenten besitter mer information än en person som inte varit anställd lika länge. 

Broberg (2013) menar att en person identifierar sig mer med en byrå ju längre personen har 

arbetat på byrån. Det gör att beroende på hur länge respondenten har arbetat på revisionsbyrån 

kan påverka resultatet i en regressionsanalys, därför kontrolleras detta för att visa att antal år 

hos sin arbetsgivare inte påverkar hur respondenten har svarat i enkäten. Frågan som ställdes 

för att få underlag till denna kontrollvariabel var: 

 Hur länge har du arbetat hos din nuvarande arbetsgivare? 

 Svarsalternativ: öppen fråga 

 Kodning: Antal år de har arbetat hos sin arbetsgivare 

Inställning till sin arbetsgivare 

Den oberoende variabeln består av att besvara påståenden om revisorsassistentens nuvarande 

arbetsgivare och därför ställdes en kontrollfråga innan påståendena för att kontrollera vilken 

inställning de har till sin arbetsgivare. Frågan om inställning till sin arbetsgivare ställdes även 
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för att kontrollera att den beroende variabeln angående deras benägenhet att stanna kvar 

stämmer överens med deras inställning till deras arbetsgivare. Variabeln inställning används 

för att det har visats i tidigare studier att sannolikheten att ansöka påverkas av en persons 

inställning (Agrawal & Swaroop, 2009), därför finns det anledning att tro att inställningen även 

skulle kunna påverka sannolikheten att stanna kvar. Det görs för att utesluta inställningen som 

en påverkande faktor för att respondenterna stannar kvar, istället för deras svar på påståendena 

om sin arbetsgivare. Frågan som ställdes för att få underlag till denna kontrollfråga var:  

 Hur är din inställning till din arbetsgivare?  

 Svarsalternativ: 5-gradig skala 1=Väldigt negativ 2=Ganska negativ 3=Varken eller 

4=Ganska positiv 5=Väldigt positiv 

 Kodning: Siffran på det svarsalternativ som väljs. 

4.6.4 Öppen fråga 

En öppen fråga ställdes även i enkäten till revisorsassistenterna för att få mer information 

angående vad som gjorde att de sökte till sin nuvarande byrå. Frågan som ställdes var 

 Vad är anledningen till att du sökte dig till just din arbetsgivare? 

 Svarsalternativ: fri text 

Respondenterna fick besvara frågan innan påståendena om de oberoende variablerna och efter 

inställning till sin arbetsgivare. Det gjordes i förhoppning om att få ut mer information av 

respondenterna, angående vad de lockades av hos sin arbetsgivare, vad byråerna gör som är bra 

i sin employer branding innan de fick svara på frågan hur de upplever sin arbetsgivare. Svaren 

på frågan analyseras för att få en djupare diskussion i uppsatsen, eftersom vi fick reda på varför 

de sökte till sin arbetsgivare från början. Det är dock svårt att jämföra svaren, varför de ansökte 

till sin arbetsgivare med deras inställning till deras arbetsgivare, utifrån de olika påståendena 

då svaren ger två helt olika synvinklar. Svaren på frågan kommer inte testas i SPSS mot de 

andra variablerna i uppsatsen, då de är svåra att koda, eftersom vi tolkat svaren, vilket kan 

medföra felaktigheter, då risken finns att revisorsassistenten inte menat som vi tolkat dennes 

svar. Det gör att svaren enbart kommer analyseras utifrån respondenternas svar för att undvika 

felaktigheter i testerna som skulle kunna påverka resultatet åt ett håll som inte stämmer överens 

med verkligheten. 
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4.7 Reliabilitet och validitet 

Det finns ett förhållande mellan validitet och reliabilitet som gör att det inte bara går att lägga 

fokus på den ena, utan fokus måste ligga på båda två (Patel & Davidson, 2011). Data som är 

insamlad mäts genom validitet och reliabilitet för att ta reda på vilken kvalitet som data har 

(Kylén, 2004). Validitet innebär att försöka säkerställa att det som faktiskt ska mätas mäts 

(Tebelius & Patel, 1987). För när resultatet beskriver populationen i en undersökning anses den 

vara valid. Reliabilitet är ett mått på hur väl mätmetoden kan stå mot fel som uppstår 

slumpmässigt, (Christensen et al., 2010), vilket påverkar tillförlitligheten i mätinstrumentet 

(Tebelius & Patel, 1987; Patel & Davidson, 2011). Fullständig reliabel är när en mätning inte 

har slumpmässiga fel. För att vi ska kunna uppnå validitet är reliabilitet ett nödvändigt villkor 

men det är inte tillräckligt då en mätmetod även kan mäta fel saker. (Christensen et al., 2010).  

För bästa resultat ska urvalet representera populationen (Denscombe, 2016). Vi har inte kunnat 

göra något slumpmässigt urval ur populationen eftersom det inte finns förteckning över 

revisorsassistenter i Sverige. För att få tag på revisorsassistenter har vi därför kontaktat personer 

på Linkedin och revisionsbyråernas lokala kontor och sedan bett dem att skicka enkäten vidare 

till sina kollegor, ett snöbollsurval. Genom snöbollsurvalet har vi inte kunnat fastställa hur 

många som har mottagit enkäten och därmed blir bortfallsanalysen mer komplicerad. Däremot 

är vår enkät utformad på det sättet att vi vet om respondenterna tillhör vår målgrupp eller inte 

och därför grundas inte vårt resultat på felaktiga respondenter, vilket därmed ökar reliabiliteten. 

Dock finns risken att revisorsassistenterna som jobbar på Big Four inte vill ge en negativ bild 

av sin revisionsbyrå och har därmed inte svarat ärligt på påståendena vilket påverkar 

reliabiliteten i svaren. Respondenterna besvarar enkäten konfidentiellt vilket vi tror ökar 

chansen till ärliga svar vilket även det ökar tillförlitligheten.  

När vi har gjort urvalet till redovisningsstudenterna har vi kontaktat studenter på två skolor som 

är av olika storlek för att urvalet ska representera populationen vilket ger tillförlitlighet. Enkäten 

kräver att respondenten läser en jobbannons för att få en uppfattning om revisionsbyråerna, 

vilket kan påverka respondentens tid och väljer därmed inte att svara på enkäten. Det påverkar 

validiteten i enkäten eftersom det blir missing value om de väljer att inte slutföra den.   
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4.8 Bortfallsanalys 

Redovisningsstudenternas enkät har skickats till 362 stycken redovisningsstudenter, 161 

stycken från Linnéuniversitetet i Växjö och 201 stycken från Högskolan i Kristianstad, av dessa 

har 127 stycken svarat på enkäten. 21 redovisningsstudenters enkäter har det blivit bortfall på 

då de inte tillhör målgruppen inom generation Y, alternativt de läser en annan inriktning än 

redovisning. Det innebär att vi endast har fått in 106 stycken enkäter som har använts i 

uppsatsen. Vissa redovisningsstudenter har valt att inte slutföra enkäten, det kan bero på att 

frågorna kändes för privata eller att respondenterna inte orkade svara på alla frågorna i enkäten. 

I de enkäter där det finns frågor som inte är besvarade har svaren markerats som missing value.  

Tabell 4.2 Svarsfrekvens för kvinnor respektive män 

 Kvinnor Män 

Totalt urval 195 167 

Antal svar 79 48 

Svarsfrekvens 40,5% 28,7% 

Tabell 4.2 visar att det är fler kvinnor än män som har svarat på enkäten då kvinnornas 

svarsfrekvens är högre än för männen. Det gör att det kan finnas skillnader i hur respondenterna 

har svarat baserat på deras kön, därför är kön en viktig kontrollvariabel för att kunna utesluta 

könet som en påverkande faktor i hur respondenterna har svarat på de olika påståendena i 

enkäten.  

Enkäten till revisorsassistenterna har skickats till 63 stycken revisorsassistenter via Linkedin 

samt till 31 stycken lokala kontors informationsmejl med förhoppning om att de skickat ut 

enkäten till sina revisorsassistenter. Av dessa har 64 stycken svarat på enkäten varav två enkäter 

har plockats bort, då assistenterna inte har tillhört målgruppen generation Y respektive inte 

arbetat på en Big Four byrå, vilket innebär att 62 stycken enkäter har använts i uppsatsen. 

Anledningen till det låga antalet utskick beror på att revisorsassistenternas mejladresser inte går 

att hitta på byråernas hemsidor samt att det inte finns en lista med alla revisorsassistenter som 

det finns för de auktoriserade revisorerna. De personerna som vi har haft intervjuer med har 

inte velat lämna ut mejladresserna och inte velat skicka ut länken med enkäten till sina 

assistenter av olika anledningar. Av de lokala kontoren som enkäten skickades till har vissa 

svarat tillbaka att de inte kan hjälpa oss med ett utskick till sina revisorsassistenter. Eftersom vi 

endast har skickat enkäten till 63 revisorsassistenter med förhoppningen om att de skulle skicka 

enkäten vidare, är 64 stycken svar ett bra resultat, beroende på den korta svarstiden på två 
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veckor. Vissa revisorsassistenter har valt att inte slutföra enkäten, vilket kan bero på att frågorna 

kändes för privata, då frågorna berör deras arbetsplats. I de enkäter där det finns frågor som inte 

är besvarade har dessa svar markerats som missing value. 

Tabell 4.3 Bortfallsanalys och svarsfrekvens 

 Redovisningsstudenter Revisorsassistenter 

Totalt urval 362 63 

Antal svar 127 64 

Bortfall 21 2 

Svarsfrekvens 35 % 101,5 % 

Det är vanligt att många inte svarar på ett enkätutskick (Denscombe, 2016), därför är det rimligt 

med en svarsfrekvens på 35 procent bland redovisningsstudenterna. Längre enkäter gör också 

att svarsfrekvensen minskar (Galesic & Bosnjak, 2009) då respondenterna inte känner att de 

har tid att svara på hela enkäten. Eftersom vår enkät till redovisningsstudenterna, tog 15 minuter 

att besvara kan många tycka det är för lång tid. För att ett urval ska vara representativt krävs 

det att populationen återspeglas (Djurfeldt et al., 2010). Bland redovisningsstudenterna har vi 

valt två högskolor/universitet och skickat enkäten till alla inom inriktningen/programmet. Det 

är övervägande kvinnor som har svarat på enkäten och det visar populationen på de två 

skolorna, det är fler kvinnor än män i de klasserna som fått tillgång till enkäten (se tabell 4.2). 

Det är den enda variabeln, angående vilka som har svarat, som vi kan jämföra med vilka som 

tagit del av enkäten. Revisorsassistenternas antal svar på 64 stycken är svårare att analysera då 

vi inte vet exakt hur många som har tagit del av enkäten eftersom ett snöbollsurval har skett. 

Då vi har fått fler svar än vad vi skickat till, vet vi att snöbollsurvalet har fungerat. Urvalet vi 

har gjort när enkäten skickades ut via Linkedin gjordes till lika många kvinnor som män och 

jämnt fördelade mellan byråerna vilket återspeglas i svaren, då det är en marginell skillnad på 

hur många män respektive kvinnor som besvarat enkäten. 

4.9 Statistisk analys 

Materialet som vi har samlat in har analyserats i dataprogrammet SPSS. Vi har valt att markera 

signifikanser på 5 procent och 10 procent med olika tecken, men vi har valt att analysera utifrån 

10 procent. Vid en analys av 10 procent är vi medvetna att risken för ett felaktigt stickprov är 

högre än vid en analys på 5 procent (Bryman & Bell, 2013). De internetbaserade enkäterna 

exporterades till SPSS vilket stärker uppsatsens validitet eftersom risken för att det uppstår fel 

vid exporteringen minskar (Pallant, 2010; Bryman & Bell, 2013). Testet Cronbach´s Alpha 



 Kindvall & Nilsson 

 
60 

 

utfördes för att testa reliabiliteten i variablerna och om det går att slå samman oberoende 

variabler (Pallant, 2010). Korrelationstest utfördes för att testa om det råder kollinearitet mellan 

uppsatsens variabler. Det för att underlätta regressionsanalyserna och kunna utesluta hur vissa 

variabler påverkar varandra. Den multipla linjära regressionsanalysen har använts eftersom vi 

har flera oberoende variabler som kan påverka den beroende variabeln. Vi utförde även en 

beskrivande statistik för att räkna ut våra medelvärden. 

4.10 Etiska beaktanden 

Det är viktigt att ta hänsyn till en individs integritet vid uppsatsskrivande, vilket görs genom 

etiska beaktanden. Det finns fyra huvudkrav när det gäller de etiska kraven; samtyckeskravet, 

nyttjandekravet, informationskravet och konfidentialitetskravet. Samtyckeskravet innebär att 

en respondent själv måste ge sitt samtycke till sin medverkan i uppsatsen. (Vetenskapsrådet, 

2002). En person som har svarat på hela enkäten tolkas ha givit sitt medgivande till att vilja 

delta i uppsatsen. Intervjuerna som utförts till förstudien har intervjupersonerna gett sitt 

samtycke till att delta i genom deras svar på vårt mejl. Nyttjandekravet innebär att den 

information respondenterna har lämnat endast kommer användas till forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Alla enkätsvar respondenterna har lämnat kommer endast användas 

in denna uppsats för analysering i SPSS, och av de enskilda respondenters svar kommer ingen 

analys ske. Även intervjusvaren kommer endast användas till denna uppsats och enskilda svar 

kommer inte analyseras.  

Informationskravet innebär att respondenterna ska informeras angående deras deltagande i 

uppsatsen, vad uppsatsen handlar om och att det är frivilligt att delta (Vetenskapsrådet, 2002). 

Enkäten har tillsammans med ett följebrev, vad studien handlar om samt information om 

enkäten, skickats ut via mejl till revisorsassistenterna (bilaga 5). Till redovisningsstudenterna 

från Kristianstad har en länk med enkäten tillsammans med följebrevet (bilaga 3) lagts upp på 

respektive klass kurssida och enkäten till studenterna på Linnéuniversitetet i Växjö har fått den 

via mejl ihop med följebrevet (bilaga 3). Enkäten har varit frivillig att besvara, och eftersom 

den är internetbaserad har det även varit möjligt att när som helst avsluta enkäten utan att 

slutföra den. Personerna som blivit intervjuade har också fått ett följebrev (bilaga 1), med 

information angående uppsatsen och intervjun samt att vi har informerat dem ytterligare om att 

deras medverkan behandlas anonymt. Det är speciellt viktigt vid en intervju, då vi vet vem det 

är som intervjuas, och därmed är noggrannhet med anonymitet extra viktigt då det handlar om 

ett förtroende.  



 Kindvall & Nilsson 

 
61 

 

Konfidentialitetskravet innebär att det är viktigt att värna om en individs integritet genom att 

förvara uppgifterna konfidentiellt utan insyn från tredje part (Vetenskapsrådet, 2002). 

Enkätsvaren är anonyma, då vi inte frågar om något som gör att just den enkäten kan kopplas 

till en viss person, och alla svar behandlas på ett konfidentiellt sätt samt att vi inte lämnar vidare 

information till tredje part. De respondenter som fått enkäten via mejl uppfyller även 

konfidentialitetskravet eftersom det inte går att se vilka personer som har svarat på enkäten. 

Intervjusvaren som vi har fått till förstudien har alla lagrats konfidentiellt utan namn och 

företag, dessa intervjuer lämnas inte vidare till en tredje part. Allt material som vi har fått in via 

våra enkäter och intervjuer är enbart till för vår uppsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kindvall & Nilsson 

 
62 

 

5. Empirisk analys 

Det femte kapitlet behandlar uppsatsens empiriska analys för både redovisningsstudenter och 

revisorsassistenter. Analysen av testerna presenteras närmare. Testerna som utförts är 

Cronbach’s alpha, Spearman’s korrelationstest, regressionsanalys samt beskrivande statistik. 

5.1 Redovisningsstudenter 

5.1.1 Cronbach’s alpha 

Ett Cronbach’s alpha-test utfördes för att mäta reliabiliteten i uppsatsens oberoende variabler, 

vilket innefattar ett värde mellan 0 och 1, där ju högre värde desto mer tillförlitlig är variabeln. 

Ett alpha-värde ska vara över 0,7 för att reliabiliteten ska vara tillräcklig. (Pallant, 2010). Även 

ett Cronbach’s alpha-värde mellan 0,6-0,7 kan accepteras (Hair, 2010). Ett Cronbach’s alpha-

test genomförs även för att testa om variabler kan slås samman. Cronbach’s alpha används i 

denna uppsats som ett första test, för att testa reliabiliteten i variablerna innan övriga analyser 

utförs samt för att testa om olika påståenden från enkätundersökningen kan slås samman. 

Tabell 5.1 Cronbach’s alpha redovisningsstudenter 

Variabler Alpha-värde Antal 

Professionalitet PWC .878 3 

Framgång PWC .806 3 

Etiska värderingar PWC .948 3 

Professionalitet DELOITTE .825 3 

Framgång DELOITTE .846 3 

Etiska värderingar DELOITTE .947 3 

Professionalitet KPMG .923 3 

Framgång KPMG .889 3 

Etiska värderingar KPMG .904 3 

Professionalitet EY .859 3 

Framgång EY .922 3 

Etiska värderingar EY .944 3 

 

I redovisningsstudenters enkät finns det nio olika påståenden per revisionsbyrå som utgör 

uppsatsens oberoende variabler. För att underlätta korrelation- och regressionsanalys testades 

det om de oberoende variablerna kunde slås samman, inom samma aspekt och företag. Det 

underlättar vidare testning då antalet variabler minskas. För redovisningsstudenter påvisade alla 

dessa variabler värden över 0,7 (Pallant, 2010), se tabell 5.1 ovan, vilket ledde till att påståenden 

som berörde professionalitet, framgång och etiska värderingar slogs samman för sig till tre nya 

variabler, det upprepades därefter för varje revisionsbyrå. I tabell 5.1 står även antalet för hur 

många påståenden som har slagits samman till den nya variabeln.  
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5.1.2 Beskrivande statistik 

Enkätundersökningen för redovisningsstudenter resulterade i 127 svar varav 49 svar var 

fullständiga. På grund av låg svarsfrekvens har de ofullständiga svaren även tagits i beaktning, 

så långt som respondenten har svarat, vilket har lett till att en del variabler saknar värden. Tabell 

5.2 nedan visar respondentens svars minsta och högsta värde samt medelvärdet för samtliga 

variabler utifrån enkäten.  

Tabell 5.2 Beskrivande statistik redovisningsstudenter 

Variabler Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Ålder 21 35 23,88 2,667 

Kön 0 1 ,39 ,491 

Lärosäte 0 1 ,75 ,435 

Svensktalande 0 1 ,90 ,303 

Arbete under studietid 0 1 ,81 ,395 

Redovisningserfarenhet 0 1 ,11 ,318 

Inställning PWC 2 5 4,17 ,844 

Inställning DELIOTTE 1 5 3,57 ,939 

Inställning KPMG 1 5 3,68 ,873 

Inställning EY 2 5 4,09 ,791 

Professionalitet PWC 1,33 5,00 3,9532 ,71669 

Framgång PWC 1,33 5,00 3,5848 ,80000 

Etiska värderingar PWC 1,00 5,00 2,9762 ,92955 

Professionalitet DELOITTE 2,00 5,00 4,1400 ,73491 

Framgång DELOITTE 2,00 5,00 4,0200 ,80365 

Etiska värderingar DELOITTE 1,33 5,00 3,3733 ,96806 

Professionalitet KPMG 1,00 5,00 3,7467 ,92229 

Framgång KPMG 1,00 5,00 3,6800 ,97348 

Etiska värderingar KPMG 1,33 5,00 3,1867 ,89635 

Professionalitet EY 2,00 5,00 4,0340 ,74301 

Framgång EY 2,00 5,00 3,9184 ,79212 

Etiska värderingar EY 1,00 5,00 3,5442 ,90955 

Sannolikhet att ansöka PWC 1 5 4,29 ,890 

Sannolikhet att ansöka DELOITTE 1 5 4,04 ,935 

Sannolikhet att ansöka KPMG 1 5 3,90 1,026 

Sannolikhet att ansöka EY 1 5 4,27 ,908 

 

Utifrån de insamlade svaren från enkäten är medelvärdet på åldern ungefär 24 år och av dessa 

är 39 procent män och 61 procent kvinnor. Det är fler kvinnor än män som har svarat på enkäten 

vilket kan påverkas av att enkäten har skickats till fler kvinnor än män. 75 procent av de som 

besvarade enkäten kommer från Högskolan i Kristianstad och resterande 25 procent kommer 

från Linnéuniversitetet i Växjö. Eftersom enkäten har skickats till fler studenter från Högskolan 

i Kristianstad kan denna siffra styrkas av det. Dessutom har enkäten till studenter på 
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Linnéuniversitetet i Växjö skickats via mejl medan studenterna från Högskolan i Kristianstad 

fick enkäten via sitt klassforum. Det skulle kunna påverka att det är fler från Högskolan i 

Kristianstad som har svarat om studenterna från Linnéuniversitetet i Växjö inte valt att 

kontrollera deras mejl. 90 procent av respondenterna har svenska som modersmål, vilket 

innebär att etnisk bakgrund för de flesta respondenterna är den samma. De övriga 10 procenten 

har alla annan kultur vilket kan påverka uppfattningen om revisionsbyråerna.  

81 procent av respondenterna har arbetat under sin studietid, vilket kan ha påverkat deras 

inställning till revisionsbyråer eftersom att de har skapat sig en uppfattning om hur värderingar 

och företagskultur fungerar i praktiken. Eftersom det är en stor andel av respondenterna som 

har arbetat under studietiden kan deras inställning ha blivit påverkad och därmed har de fortsatta 

svaren av enkäten influerats av deras tidigare erfarenheter och inte enbart deras uppfattning 

utifrån jobbannonserna. Av de respondenter som svarat har 11 procent tidigare erfarenhet av 

redovisning vilket innebär att en del av respondenterna har arbetat med liknande arbetsuppgifter 

som på en revisionsbyrå. Det skulle kunna påverka hur deras inställning till revisionsbyråer är 

eftersom de har skapat sig en egen inställning och kan ha baserat deras enkätsvar efter den 

inställningen och inte efter revisionsbyråernas jobbannonser.  

Respondenternas inställning till de olika revisionsbyråerna inom Big Four har ungefär samma 

medelvärde runt fyra som påvisar en positiv inställning till Big Four. Det påvisas däremot att 

från svaren angående inställningen till PWC och EY, är de som har fått det högsta medelvärdet 

av dem fyra byråerna, har ett minimumsvar på två, och således aldrig det lägsta som är ett. 

Dessa värden kan som sagt ha influerats av tidigare inställning från respondenterna till 

revisionsbyråerna som skapats genom tidigare erfarenhet och studentaktiviteter. När det gäller 

de oberoende variablerna, professionalitet, framgång och etiska värderingar för de fyra 

revisionsbyråerna ligger dessa på ett spann i medelvärde mellan tre-fyra, vilket innebär att de 

instämmer delvis till påståenden som ställts. Det innebär att de olika revisionsbyråernas 

jobbannonser innehåller information som kan relateras till professionalitet, framgång och etiska 

värderingar.  De fyra beroende variablerna har ett medelvärde som ligger omkring en fyra vilket 

innebär att deras sannolikhet att ansöka är ganska hög, sämst sannolikhet att ansöka var till 

KPMG. Standardavvikelsen visar spannet mellan respondenternas svar, spridningen runt 

medelvärdet (Bryman & Bell, 2013), alla variablernas standardavvikelse är relativt låg vilket 

innebär att inga stora avvikelser förekommer. Utifrån tabell 5.2 påvisas att både sannolikheten 

att ansöka är ganska hög och respondenterna har besvarat på enkäten att deras jobbannonser 

framhäver de aspekter av employer branding som testas i denna uppsats.   
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5.1.3 Korrelationstest  

Ett korrelationstest genomförs för att testa om det råder multikollinearitet mellan två variabler 

som kan påverka resultatet i regressionsanalysen. I ett korrelationstest testas samtliga variabler 

mot varandra. Uppsatsens beroende variabler testas för att testa om Kolmogorov-Smirnov är 

signifikant eller ej, vilket påvisar om det empiriska materialet är normalfördelat. Kolmogorov-

Smirnov för de beroende variablerna är signifikant, vilket innebär att det inte är normalfördelat 

och uppsatsen tillämpar då Spearman’s korrelationstest (Pallant, 2010). Revisionsbyråerna 

valdes att testas separat i fyra olika korrelationstest eftersom den beroende variabeln har mätts 

utifrån sannolikheten att ansöka för respektive byrå. De valdes även att göras separat, för att 

kunna testa om det skiljer sig mellan de olika byråerna. 

I kommande regressionsanalyser är det redovisningsstudenternas sannolikhet att ansöka som 

ska mätas genom att testa om Big Four:s employer branding associerat med professionalitet, 

framgång eller etiska värdering har en påverkan på deras sannolikhet att ansöka. Ett 

korrelationstest utförs för att testa om det finns andra oberoende variabler som påverkar 

resultatet i regressionsanalysen. De kontrollvariabler som valdes var; kön, lärosäte, 

svensktalande, arbete under studietid, redovisningserfarenhet, eftersom alla dessa är 

dummyvariabler. Dessutom valdes inställning till de olika revisionsbyråerna att tas med som 

en kontrollvariabel på grund av att kunna kontrollera om deras inställning påverkar hur de 

upplever revisionsbyråerna efter respondenterna läst deras jobbannonser. Multikollinearitet 

kommer även att kontrolleras i regressionsanalyserna genom Variance inflation factor (VIF-

värdet) (Pallant, 2010).  

Tabell 5.3 Spearman’s korrelationstest PWC 

 

Enligt korrelationsmatrisen, tabell 5.3 påvisar att det finns en korrelation mellan uppsatsens 

beroende och oberoende variabler för revisionsbyrån Pwc. Det finns en korrelation mellan om 
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upplevelsen av professionalitet i jobbannonsen ökar, desto större är sannolikheten att ansöka. 

Den oberoende variabeln employer branding associerat med framgång korrelerar med 

sannolikheten att ansöka, vilket innebär att om upplevelsen för framgång ökar, desto större är 

sannolikheten att ansöka. Även mellan etiska värderingar och sannolikheten att ansöka finns 

det en korrelation. Om upplevelsen av etiska värderingar i jobbannonsen ökar, desto större är 

sannolikheten att ansöka. Det är intressant eftersom att hypoteserna bygger på att en större 

uppfattning av employer branding associerat med dessa tre aspekter kommer öka sannolikheten 

att ansöka, vilket enligt korrelationen tyder på skulle inträffa. Enligt korrelationsmatrisen 

påvisas även att två kontrollvariabler korrelera med den beroende variabeln. En av dessa är att 

respondenternas modersmål är svenska. Det är intressant eftersom stor andel av respondenterna 

har svarat att de har svenska som modersmål men ändå finns det en korrelation mellan 

sannolikheten att ansöka och vilket modersmål dem har. Den andra kontrollvariabeln som 

korrelerar med den beroende variabeln är inställning till Pwc vilket innebär, om respondentens 

inställning till Pwc ökar, desto mer ökar sannolikheten att ansöka. Eftersom inställningen är i 

korrelation med sannolikheten att ansöka innebär det att när respondenten har en positiv 

inställning till revisionsbyrån kommer deras sannolikhet att ansöka öka.   

Tabell 5.4 Spearman’s korrelationstest Deloitte 

 

I Spearman’s korrelationstest för Deloitte är det enbart den oberoende variabeln etiska 

värderingar som korrelerar med sannolikheten att ansöka. Det innebär att om upplevelsen av 

etiska värderingar i Deloittes jobbannons ökar, desto mer ökar sannolikheten att ansöka. Det är 

intressant att testa om det skiljer sig beroende på vilken revisionsbyrå som korrelationstestet 

behandlar. För Deloitte finns det även två kontrollvariabler som korrelerar med sannolikheten 

att ansöka, den första är arbete under studietid och den andra inställningen till Deloitte. Om 

respondenten har arbete under sin studietid, ökar deras sannolikhet att ansöka. Det är en 



 Kindvall & Nilsson 

 
67 

 

intressant korrelation som kan bero på att vid arbete under studierna skaffas erfarenheter som 

sedan kan påverka upplevelsen av en revisionsbyrå vilket gör det enklare att uppskatta och 

uppfatta en organisation och därmed ökar sannolikheten att ansöka. Även inställningen till 

Deloitte har påverkat sannolikheten att ansöka till Deloitte, vilket är intressant eftersom den 

inställning som redovisningsstudenter skapar kan vara avgörande för om de ska ansöka till 

Deloitte eller inte.  

Tabell 5.5 Spearman’s korrelationstest KPMG 

 

I Spearman’s korrelationstest för KPMG är alla de oberoende variablerna korrelerade med 

sannolikheten att ansöka. Professionalitet har en lägre signifikansnivå, en svagare korrelation, 

vilket innebär att om upplevelsen av professionalitet i KPMG:s jobbannons ökar, desto mer 

ökar sannolikheten att ansöka till KPMG. Framgång är även i korrelation med sannolikheten 

att ansöka, om upplevelsen av framgång i KPMG:s jobbannonser ökar kommer även 

sannolikheten att ansöka öka. Även mellan etiska värderingar och sannolikheten att ansöka 

råder en korrelation, vilket innebär att om upplevelsen av etiska värderingar i jobbannonsen 

ökar, desto mer ökar sannolikheten att ansöka. För KPMG finns det endast korrelation mellan 

en av kontrollvariablerna och uppsatsens beroende variabel. Det är inställning precis som för 

tidigare revisionsbyråer. Inställningen till revisionsbyråer korrelerar således till sannolikheten 

att ansöka.  
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Tabell 5.6 Spearman’s korrelationstest EY 

 

Enligt Spearman’s korrelationstest för EY är det endast en av variablerna som har en korrelation 

till sannolikheten att ansöka och det är kontrollvariabeln inställning. Alla tidigare 

korrelationstester för de fyra olika revisionsbyråerna påvisar att det råder korrelation mellan 

inställning till respektive revisionsbyrå och sannolikheten att ansöka. Det är intressant att 

inställning påverkar eftersom det är något som respondenten skapar utifrån sin egen uppfattning 

och inte efter att ha läst jobbannonserna. Därför grundas inställningen på andra erfarenheter 

som respondenten besitter från tidigare.  

Det som är intressant att studera utifrån korrelationstesterna är att det skiljer sig i korrelation 

mellan uppsatsens beroende och oberoende variabler, beroende på vilken revisionsbyrå det 

gäller. EY har exempelvis ingen korrelation mellan sina oberoende variabler medan KPMG och 

PWC har korrelation för alla sina oberoende variabler.  

5.1.4 Regressionsanalys 

I denna uppsats används multipla linjära regressioner för att söka efter samband mellan 

uppsatsens beroende och oberoende variabler. En signifikansnivå på tio procent kommer 

accepteras (Bryman & Bell, 2013) och ett VIF-värde under fyra accepteras (Pallant, 2010). 

Genom att kontrollera VIF-värdet ser vi om det råder multikollinearitet i modellen hos enskilda 

variabler (Wahlgren, 2012). De kontrollvariabler som valdes är alla dummyvariabler, dessa 

variabler valdes på grund av den låga svarsfrekvensen och därför kan en multipel 

regressionsanalys inte ha för många oberoende variabler (Tabachnick & Fidell, 2006). Genom 

att använda dummyvariabler, som endast har två svarsalternativ (Nationalencyklopedin, u.å.), 

påverkas inte analyserna av missvisande siffror på grund av att uppsatsen har en låg 

svarsfrekvens för redovisningsstudenter. För att minska risken för feltolkning av svaren valdes 

endast dummyvariabler samt inställning som kontrollvariabler. Inställning valdes med eftersom 
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det är av intresse om respondentens uppfattning om revisionsbyrån har ändrats efter att de läst 

fyra jobbannonser från Big Four.  

Tabell 5.7 Regressionsanalys redovisningsstudenter 

 

En regressionsanalys utförs för varje revisionsbyrå eftersom respondenterna har svarat på 

påståenden utifrån respektive revisionsbyråers jobbannonser. Utifrån en regressionsanalys kan 

flera olika värden utläsas. För att en regressionsmodell ska kunna användas behöver modellen 

vara signifikant för att påvisa modellens tillförlitlighet. Det görs genom att titta på modellens 

F-värde, i tabell 5.7 ovan kan F-värdet utläsas och dessa värden påvisar att det i denna uppsats 

används signifikanta modeller i regressionsanalysen (Pallant, 2010). Dessutom spelar 

modellens förklaringsgrad roll vid en regressionsanalys. I den valda regressionsmodellen där 

Big Four:s employer branding associerat med professionalitet, framgång och etiska värderingar 

påverkar sannolikheten att ansöka för redovisningsstudenter kan det utläsas att 

förklaringsgraden av regressionen är högre för Pwc och KPMG. Denna siffra återfinns i tabell 

5.7 ovan som justerat R2. Ju närmare 1 desto högre förklaringsgrad har modellen. VIF-värdet 

för de fyra olika modellerna är under fyra vilket accepteras, ett av VIF-värdet är marginellt över 

fyra men accepteras ändå (Pallant, 2010) och därmed kan vi utesluta att det råder 

multikollinearitet i regressionsmodellerna.  

I regressionsanalysen ovan kan det utläsas att endast en av de oberoende variablerna är 

signifikanta, vilket är KPMG:s employer branding associerat med framgång, resterande 

variabler för alla fyra revisionsbyråerna är inte signifikanta vilket innebär att hypotes 1, 2 och 

5a accepteras ej. Det innebär en större uppfattning av professionalitet, framgång eller etiska 

värderingar i revisionsbyråernas employer branding inte ökar sannolikheten att ansöka utan det 

är andra aspekter som påverkar sannolikheten att ansöka för redovisningsstudenter. Det trots att 
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korrelationstesten tyder på att det finns en korrelation mellan de oberoende variablerna och den 

beroende variabeln men det är inget som påverkar den beroende variabeln. Trots att det finns 

ett samband med employer branding associerat med framgång och sannolikheten att ansöka till 

KPMG är det ändå PWC och EY som flest redovisningsstudenter söker till enligt uppsatsens 

insamlade data. Dock är urvalet för litet för att generalisera resultaten på hela populationen. 

Sambandet mellan KPMG:s employer branding associerat med framgång och sannolikheten att 

ansöka är ett negativt samband då standardiserad beta är -.560. Däremot påvisar en av 

kontrollvariablerna vara signifikant inom alla fyra revisionsbyråer. Respondenternas inställning 

är signifikant med sannolikheten för redovisningsstudenterna att ansöka. Det är således 

inställningen som till störst del påverkar vilken revisionsbyrå respondenten vill arbeta på och 

därmed finns det andra aspekter som har påverkat inställningen än professionalitet, framgång 

eller etiska värderingar.  

5.2 Revisorsassistenter 

5.2.1 Cronbach’s alpha 

 

Tabell 5.8 Cronbach’s alpha revisorsassistenter 

Variabler Alpha-värde Antal 

Professionalitet .684 3 

Framgång .725 3 

Etiska värderingar .901 3 

 

I revisorsassistenternas enkät finns det nio olika påståenden angående hur assistenterna 

upplever sin nuvarande arbetsgivare och dessa utgör uppsatsens oberoende variabler. I 

korrelations- och regressionsanalyser underlättar det att ha få oberoende variabler på grund av 

att det litet urval (Tabachnick & Fidell, 2006). Därför testat Cronbach’s alpha på de nio olika 

påståenden och för revisorsassistenter påvisades alla oberoende variabler ett värde på över 0,6 

(Hair, 2010), se tabell 5.8, vilket innebär att dessa nio påståenden kan slås samman till tre 

oberoende variabler. Dessa värden tyder också på att reliabiliteten i variablerna är tillförlitlig. 

5.2.2 Beskrivande statistik 

Enkätundersökningen för revisorsassistenter resulterade i 64 svar varav 54 svar var fullständiga. 

På grund av ett litet urval har de ofullständiga svaren tagits i beaktning, vilket innebär att en del 

variabler saknar värden. Tabell 5.9 nedan visar respondenternas svars minsta och högsta värde 

samt medelvärdet för samtliga variabler från enkäten.  
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Tabell 5.9 Beskrivande statistik revisorsassistenter 

Variabler Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Ålder 23 32 26,69 2,077 

Kön 0 1 ,47 ,503 

Svensktalande 0 1 ,98 ,127 

Antal år nuvarande arbetsgivare 1 5 1,69 1,076 

Inställning nuvarande arbetsgivare 1 5 4,41 ,765 

Professionalitet 3,67 5,00 4,6111 ,42830 

Framgång 3,00 5,00 4,4012 ,50315 

Etiska värderingar 2,00 5,00 4,0247 ,68482 

Sannolikhet att stanna kvar 1 5 2,44 1,003 

 

Utifrån de insamlade svaren från enkäten är medelvärdet för ålder på de deltagande ungefär 27 

år vilket innebär att de ungefär ligger i mitten av generation Y som är ute i arbetslivet. Av dessa 

är 47 procent män och 53 procent kvinnor vilket är ungefär jämnfördelat som tyder på att 

resultaten kan analyseras utifrån en jämställd synvinkel. Vid utskick av enkäter har det tagits 

hänsyn till att det skickats till lika många kvinnor som män, men eftersom det har varit ett 

snöbollsurval kan denna del inte kontrolleras. Enligt data har snöbollsurvalet ändå lyckats bli 

ett jämställt urval. Av de som svarade på enkäten hade 98 procent svenska som modersmål 

vilket tyder på att det är få respondenter med annan etnisk bakgrund som har besvarat enkäten. 

De har arbetat hos sin nuvarande arbetsgivare mellan ett till fem år. Medelvärdet för antal år 

hos sin nuvarande arbetsgivare är cirka ett och ett halvt år vilket tyder på att de inte har arbetat 

fler år hos sin arbetsgivare vilket skulle kunna innebära att de inte skapat en fullständig 

uppfattning av professionalitet, framgång eller etiska värderingar i revisionsbyråns interna 

employer branding än.  

Av de insamlade svaren för inställning till sin nuvarande arbetsgivare har det förekommit svar 

mellan ett och fem men medelvärdet ligger på 4,41 vilket innebär att de har en ganska positiv 

inställning till sin nuvarande arbetsgivare. Deras inställning skulle kunna vara en av 

anledningarna till att de sökte sig till sin nuvarande arbetsgivare på grund av tidigare influenser 

från tiden som student eller andra aspekter än professionalitet, framgång eller etiska 

värderingar. Av de oberoende variablerna har etiska värderingar fått det lägsta medelvärdet och 

professionalitet det högsta medelvärdet vilket tyder på att deras arbetsgivare mer förmedlar 

professionalitet än framgång och etiska värderingar samt mer framgång än etiska värderingar i 

deras interna employer branding. För den beroende variabeln har svar förekommit mellan ett 

till fem och medelvärdet är 2,44 vilket innebär att deras sannolikhet att stanna kvar tenderar att 

vara högre än lägre. Eftersom det motsvarar en liten sannolikhet att byta leder det till att 
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sannolikheten att stanna kvar är hög och därmed ska medelvärdet vara så lågt som möjligt. 

Standardavvikelserna för variablerna är relativt låga vilket visar att inga stora avvikelser 

förekommer. Utifrån tabell 5.9 tyder medelvärdena på att sannolikheten att stanna kvar hos sin 

nuvarande revisionsbyrå är hög och de oberoende variablernas medelvärden påvisar att de 

upplever professionalitet, framgång och etiska värderingar i sin nuvarande revisionsbyrås 

interna employer branding.  

5.2.3 Korrelationstest  

För revisorsassistenter tillämpas även Spearman’s korrelationstest eftersom den beroende 

variabeln för revisorsassistenter Kolmogorov Smirnov är signifikant, vilket innebär att det 

empiriska materialet därmed inte är normalfördelat (Pallant, 2010). Korrelationtestet genomförs 

för att kunna granska om det råder multikollinearitet mellan två variabler vilket kan påverka 

senare regressionsanalys (Pallant, 2010).  

I kommande regressionsanalys mäts revisorsassistenternas sannolikhet att stanna kvar på en 

byrå genom att testa om deras nuvarande arbetsgivares employer branding associerat med 

professionalitet, framgång eller etiska värderingar påverkar deras sannolikhet att stanna kvar. 

Korrelationstestet görs för att testa om det är andra oberoende variabler än professionalitet, 

framgång eller etiska värderingar som påverkar resultatet från regressionsanalysen. De 

kontrollvariabler som valdes är kön, svensktalande, antal år nuvarande arbetsgivare, vilka alla 

är dummyvariabler. Samt inställning till nuvarande arbetsgivare för att testa om deras 

inställning till sin arbetsgivare påverkar deras sannolikhet att stanna kvar. Multikollinearitet 

kommer även att kontrolleras i regressionsanalysen utifrån variabelns VIF-värde (Pallant, 

2010).  

Tabell 5.10 Spearman’s korrelationstest revisorsassistenter 

 



 Kindvall & Nilsson 

 
73 

 

Professionalitet är den enda oberoende variabeln där det finns en korrelation till sannolikheten 

att stanna kvar. Det tyder på att om respondenten har en större uppfattning om att deras 

arbetsgivare arbetar med professionalitet i deras interna employer branding desto större är 

sannolikheten att stanna kvar på revisionsbyrån. Antal år hos sin nuvarande arbetsgivare 

korrelerar även med sannolikheten att stanna kvar, vilket tyder på att ju färre år du arbetat på 

en revisionsbyrå desto större är sannolikheten att stanna kvar hos din nuvarande arbetsgivare. 

Eftersom medelvärdet för antal år hos sin nuvarande arbetsgivare är ett och ett halvt år är det 

intressant att det korrelerar vid ett lågt medelvärde. Inställningen till sin nuvarande arbetsgivare 

och sannolikheten att stanna kvar har en korrelation mellan dem. Det tyder på om respondenten 

har en positiv inställning till sin arbetsgivare desto mer ökar sannolikheten att stanna kvar hos 

sin nuvarande arbetsgivare.    

5.2.4 Regressionsanalys 

För revisorsassistenter används även multipla linjära regressioner för att söka samband mellan 

beroende och oberoende variabel, eftersom modellen har mer än en oberoende variabel. Det 

utfördes flera regressioner med olika kontrollvariabler för att testa om de oberoende variablerna 

påverkades beroende på vilka kontrollvariabler som användes. För att utesluta att nuvarande 

arbetsgivare inte påverkade modellen uteslöts en av de fyra revisionsbyråerna och inga större 

skillnader i regressionen kunde påvisas. Efter flera olika tester kunde ingen signifikans hittas 

och därmed utfördes en modell som anses som den mest optimala regressionen.  

Tabell 5.11 Regressionsanalys revisorsassistenter 
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I regressionsmodellen kan flera värden utläsas. För att en regressionsmodell ska kunna 

användas behöver modellen vara signifikant för att påvisa att den är tillförlitlig. Det görs genom 

att titta på modellens F-värde, i tabell 5.11 ovan kan F-värdet utläsas och värdet påvisar att 

regressionsmodellen är signifikant. Regressionens förklaringsgrad påverkar även modellen och 

i denna regression är justerat R2 värdet .426 vilket är en relativ hög förklaringsgrad. 

Regressionens högsta VIF-värde var 1.651 vilket tyder på att det i denna modell av variabler 

inte råder multikollinearitet (Pallant, 2010).  

Ingen av de tre oberoende variablerna är signifikanta med den beroende variabeln vilket innebär 

att hypotes 3,4 och 5b accepteras ej. Det finns inget samband att en större uppfattning av en 

revisionsbyrå employer branding associerat med professionalitet, framgång eller etiska 

värderingar skulle öka sannolikheten att stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare utan det 

tyder på att det är andra aspekter som påverkar en revisorsassistentens sannolikhet att stanna 

kvar. Däremot finns det en signifikans mellan respondenternas inställning till sin nuvarande 

arbetsgivare och deras sannolikhet att stanna kvar på byrån. Om respondenten har en positiv 

inställning till sin arbetsgivare tyder det på att sannolikheten att stanna kvar hos sin nuvarande 

arbetsgivare är hög. Det utfördes separata regressionsanalyser för att testa om signifikansen 

mellan sannolikhet att stanna kvar och inställning ändrades utan andra oberoende variabler men 

den var fortfarande helt signifikant.  

5.2.5 Öppen fråga 

I enkäten till revisorsassistenter var en av frågorna öppen, där de fick besvara frågan vad 

anledningen var att de sökte till sin nuvarande arbetsgivare. Deras svar har sedan tolkats och 

delats in i underkategorier till de tre aspekter som rör employer branding i denna uppsats. Det 

har även skapats en kolumn till övriga aspekter som har en koppling till employer branding. 

Allas svar har inte tagits i beaktning då svaren inte har varit kopplade till employer branding 

utan mer gällt att de haft rätt tajming. Många av respondenterna har svarat att flera 

underkategorier var anledningen till att de sökte till sin nuvarande arbetsgivare därför är det fler 

antal svar i tabellen 5.12 nedan än antal respondenter som besvarat enkäten.   

Tabell 5.12 Öppen fråga revisorsassistenter 
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Aspekten professionalitet har delats in i underkategorierna ersättning och revisionsbranschen 

utifrån revisorsassistenternas svar. När en respondent har svarat att revisionsbranschen är något 

de vill jobba inom och att det är en merit som de strävar efter, har vi tolkat det som att de strävar 

efter att var en del av en profession. De har även svarat att de vill arbeta på en byrå som är 

professionell i sin verksamhet. Anledningen till att ersättning blev en underkategori till 

professionalitet är för att experter inom en profession kan kopplas till hög ersättning. 

Revisionsbranschen är en av de underkategorier som nämndes flest gånger.  

Aspekten framgång har delats in i underkategorierna karriärmöjligheter och 

utvecklingsmöjligheter utifrån respondenternas svar. Dessa är underkategorier till framgång 

eftersom personlig utveckling och utveckling i karriären innebär framgång i arbetslivet. 

Utvecklingsmöjligheter är en av de underkategorier som nämndes flest gånger.  

Aspekten etiska värderingar har delats in i underkategorierna personalpolitik och företagskultur 

utifrån revisorsassistenternas svar. Personalpolitik har valts som underkategori eftersom 

respondenterna nämnt anledningen till att de sökte till sin nuvarande arbetsgivare var bra avtal 

och att deras personalpolitik spelar en viktig roll. Anledningen till att det blev en underkategori 

till etiska värderingar är för att personalpolitiken är en del av en arbetsgivare etiska värderingar. 

Företagskulturen är det även många respondenter anser som viktig, då den sociala arbetsmiljön 

har varit avgörande vid val av arbetsgivare. Företagskultur, där relationer mellan medarbetare 

är viktigt, blev även en underkategori till etiska värderingar eftersom företagskultur innebär ett 

ansvar från arbetsgivaren att medarbetarna trivs på sitt arbete och därmed en del av deras etiska 

värderingar. Företagskultur är en av de underkategorierna som nämndes flest gånger. 

Till övriga aspekter blev kontakter, varumärke och studentaktiviteter underkategorier utifrån 

respondenternas svar. Anledningen till att kontakter blev en underkategori är för att en 

organisation har lyckats med sin employer branding om medarbetare rekommenderar deras 

organisation som en bra arbetsplats. En organisations varumärke är även det en del av 

organisationens employer branding genom att de förmedlar deras styrka som organisation och 

skapar ett gott rykte mot potentiella medarbetare. Många av respondenterna har även svarat att 

studentaktiviteter har varit anledningen till att de sökte till sin nuvarande arbetsgivare vilket 

innebär att revisionsbyråerna har lyckats med sin externa employer branding på 

arbetsmarknadsdagar och företagskvällar. Varumärket är den underkategori som nämndes flest 

gånger i enkätens öppna fråga. Dessutom har en del av revisorsassistenterna svarat att valet av 

revisionsbyrå skedde av en slump.  
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Eftersom det är en öppen fråga som har besvarats råder inga statistiska bevis på att de aspekter 

som nämnts flertal gånger skulle ha en påverkan på sannolikheten att stanna kvar. Svaren från 

den öppna frågan har tolkats och sedan delats in i underkategorier. Möjligheten finns att dessa 

svar har tolkats som respondenten har tänkt men risken finns även att svaren inte uppfattats som 

respondenten har avsett att de ska tolkas. Svaren är intressanta eftersom det ger en bild av hur 

respondenterna uppfattade sin arbetsgivare och därmed en intressant aspekt att analysera. 

Varumärket kan vara den aspekt som revisorsassistenterna kommer i kontakt med först vilket 

skulle kunna vara en anledning till att denna aspekt har fått många svar. Dessutom är 

studentaktiviteter och kontakter aspekter som kan vara anledningarna till att 

revisorsassistenterna just sökt sig till dessa revisionsbyråer. Därför är dessa aspekter mer riktade 

mot sannolikheten att ansöka än sannolikheten att stanna kvar. Däremot är professionalitet, 

framgång och etiska värderingar aspekter som revisorsassistenter kommer i kontakt med när de 

har börjat arbeta på de olika revisionsbyråerna och kan till viss grad komma att påverka 

sannolikheten att stanna kvar. Enligt regressionsanalysen råder det dock inget samband mellan 

dessa variabler, och professionalitet, framgång eller etiska värderingar är inte avgörande för 

revisorsassistenter om de ska stanna kvar på sin arbetsplats eller lämna den. Den öppna frågan 

skapar mer en uppfattning om varför de sökte till de revisionsbyråerna som de arbetar på och 

påverkar inte sannolikheten att stanna kvar på sin arbetsplats.   
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6. Diskussion 

Det sjätte kapitlet diskuterar uppsatsens analys av revisionsbyråernas, inom Big Four, externa 

och interna employer branding tillsammans med teorierna. 

6.1 Extern employer branding - Redovisningsstudenter 

Extern employer branding används i ett företag för att rekrytera personal till sin organisation 

(Dyhre & Parment, 2013). Det centrala målet inom en externt utvecklad employer branding är 

att organisationen kan identifieras och den anses attraktiv för potentiella medarbetare. 

Potentiella medarbetare är mer benägna att ansöka till organisationer som har ett positivt rykte, 

vilket är betydande för organisationer, då ett högre positivt rykte leder till högre attraktionskraft. 

(Edwards, 2009 ). Det är därför viktigt att organisationer lägger ner fokus på att skaffa sig ett 

gott rykte eftersom deras externa employer branding påverkar potentiella medarbetare att 

ansöka och revisionsbyråer strävar efter att attrahera de mest kompetenta medarbetarna. 

Attrahera nyexaminerade redovisningsstudenter till revisionsbyråer skulle kunna vara en 

utmaning på grund av att det är en ny generation som rekryteras (Reisenwitz & Iyer, 2009; Pihl, 

2011).  

I en revisionsbyrås rekryteringsprocess gäller det att möta de olika generationerna på deras sätt 

(Jurkiewicz, 2000). Professionalitet visade sig inte ha signifikans till sannolikheten att ansöka 

till någon av byråerna inom Big Four. Det kan bero på att Generation Y inte prioriterar som 

tidigare generationer har gjort, då det är viktigare för dem att hitta en balans mellan sitt arbete 

och sin fritid (Walker, 2007; Kultalahti & Viitalas, 2014). Det skulle kunna vara en av 

anledningarna till att revisionsbyråerna inte fokuserar på professionalitet till potentiella 

medarbetarna i deras externa employer branding. Det innebär att professionalitet inte är 

anledningen till att en redovisningsstudent ansöker till en revisionsbyrå, genom att läsa 

revisionsbyråns jobbannons, utan det finns andra aspekter som påverkar sannolikheten att 

ansöka. Genom att ansöka till revisionsbranschen som redovisningsstudent, och får en 

anställning, får den potentiella medarbetaren chansen att automatiskt bli del av en profession. 

Det skulle kunna vara en av anledningarna till att professionalitet i revisionsbyråernas externa 

employer branding inte påverkar sannolikheten att ansöka, eftersom revisionsbranschen tillhör 

en profession (Lee, 1995; Felton et al., 2008).  

En annan aspekt av revisionsbyråernas externa employer branding är framgång där det råder en 

signifikans i regressionsanalysen mellan sannolikheten att ansöka till byrån KPMG och 

employer branding associerat med framgång, men för de andra byråerna inom Big Four råder 
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ingen signifikans i regressionsanalysen. Resultatet visar att redovisningsstudenterna upplever 

att KPMG framhäver framgång i sin jobbannons i högre utsträckning jämfört med de andra tre 

byråerna inom Big Four och det är en av anledningarna till att en redovisningsstudent väljer att 

ansöka till just KPMG. De andra byråerna som inte nämner framgång i samma utsträckning i 

sina jobbannonser har dock ett högre medelvärde för sannolikheten att redovisningsstudenterna 

ska välja att ansöka till dem (tabell 5.2). Det finns därför andra aspekter som gör att 

redovisningsstudenterna väljer att ansöka till de byråerna än employer branding associerat med 

framgång. Bli erbjuden framgång hos arbetsgivaren tycker generation Y är en viktig del 

eftersom de är otåliga och vill ha en snabb karriärsutveckling (Glass, 2007; Terjesen et al., 

2007; Axelsson, 2015), och karriärmöjligheten är det arbetsrelaterade attribut som generation 

Y raknar som ett av de högsta (Terjesen et al., 2007; Ng et al., 2010; Barford & Hester, 2011). 

I revisionsbranschen tar det längre tid att jobba sig uppåt i karriären vilket kan skilja sig från 

andra branscher. Därför skulle det kunna kopplas till att generation Y inte väljer att ansöka till 

revisionsbyråer eftersom karriären inte går tillräckligt fort. Vid ansökan till en revisionsbyrå 

vet den potentiella medarbetaren redan om hur karriären kommer utvecklas, vilket gör att 

revisionsbyråerna inte fokuserar på detta i sina jobbannonser, då karriären följer givna steg. Det 

gäller hela tiden att rikta sina annonser till den målgruppen som ska ansöka till ett jobb och det 

görs genom att möta olika generationer på deras sätt (Jurkiewicz, 2000). 

Etiska värderingar är den sista aspekten av employer branding som testats och även där råder 

det ingen signifikans till sannolikheten att ansöka till byråerna inom Big Four utifrån byråernas 

jobbannonser. Det trots att etiska värderingar har blivit ett hett ämne på senare år väljer byråerna 

inte skriva om det i sina jobbannonser, för att få potentiella medarbetare ansöka till dem. Det 

gör att generation Y som vill ha tydliga mål, bra chefer och en arbetsgivare där individen trivs 

(Ball & Gotsill, 2011) inte riktigt vet vad de kan förvänta sig av arbetsmiljön som finns på 

revisionsbyråerna utifrån att bara läsa jobbannonser inom Big Four. En annan del i de etiska 

värderingarna är personalpolitiken där generation Y tycker att det är viktigt med en balans 

mellan fritid och arbete, vilket är något generation Y förväntar sig (Walker, 2007; Kultalahti & 

Viitalas, 2014). Det är svårt att hitta en balans mellan arbete och fritid inom revisionsbranschen 

då de har sina toppar och dalar, vissa perioder förväntar sig arbetsgivaren att medarbetaren ska 

jobba väldigt mycket medan andra perioder är det lugnare. Det är en av de stora anledningarna 

till att medarbetare slutar i revisionsbranschen, för att det inte finns balans inom yrket (Carcello 

et al., 1991; Law, 2010).  
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Inställningen till revisionsbyrån, som var en kontrollfråga, har visats sig vara det som blir 

signifikant med sannolikheten att ansöka vilket innebär att det påverkar en redovisningsstudents 

sannolikhet att ansöka. En aspekt skulle kunna vara revisionsbyråns varumärke, exempelvis att 

det är en stor internationell byrå, eftersom det är Big Four som testats. Inställningen som en 

redovisningsstudent har till de olika byråerna skulle denne även kunnat få genom hur mycket 

byråerna syns på universitetet/högskolan där respondenten studerar, genom 

arbetsmarknadsdagar, företagskvällar eller genom sponsring till studentföreningar osv. 

Inställningen som redovisningsstudenterna har till byrån kan vara både positiv och negativ men 

då det var signifikant med sannolikheten att ansöka finns det ett positivt samband mellan en 

inställning till en viss byrå och sannolikheten att ansöka till just den byrån. Det är något som 

revisionsbyrå ska ta till vara på samt vara medvetna om, då det inte handlar om vad byråerna 

skriver i sin jobbannons angående professionalitet, framgång eller etiska värderingar. Det som 

spelar roll när redovisningsstudenter ansöker till en viss byrå kan vara andra aspekter som 

påverkar sannolikheten att ansöka. Andra aspekter av employer branding skulle exempelvis 

kunna vara varumärket, eftersom att det är inställningen som påverkar sannolikheten att ansöka. 

Det stämmer överens med teorin då employer branding hjälper en organisation att skapa ett 

varumärke som sedan kan användas för att attrahera talanger (Biswas & Suar, 2014). Det 

innebär att om ett företag har lyckats signalera ut sitt varumärke har de lyckats med sin 

employer branding. 

När det gäller inställningen till respektive revisionsbyrå är PWC (4,17) den som har fått högst 

medelvärde tätt följt av EY (4,09). Vår data indikerar på att dessa revisionsbyråer har signalerat 

ut sitt varumärke på ett bättre sätt och därigenom skapat högre legitimitet eller skaffat sig ett 

bättre rykte jämfört med de andra två byråerna, då inställningen till PWC och EY är högre än 

vad inställningen är till Deloitte (3,57) och KPMG (3,68), som ligger något under de två andra 

revisionsbyråerna. Vad PWC och EY gör för skillnad jämfört med Deloitte och KPMG är svårt 

att säga men det skulle kunna bero på att PWC och EY syns mer på Linnéuniversitetet i Växjö 

och Högskolan i Kristianstad, vilket gör att redovisningsstudenterna som har deltagit i enkäten 

vet mer om de två jämfört med vad de vet om Deloitte och KPMG. Det kan ha påverkat deras 

inställning till de olika byråerna, eftersom redovisningsstudenterna har fått en bättre uppfattning 

om PWC och EY på grund av att de har synts i större utsträckning på universitetet/högskolan 

jämfört med Deloitte och KPMG. För att skapa känslan av att organisationen är en önskvärd 

plats att arbeta på inom arbetsmarknaden utvecklar företagen sitt externa employer brand 

(Sullivan, 2004). Det innebär att PWC och EY har i högre utsträckning lyckats med sin externa 
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employer branding för att locka potentiella medarbetare, då de har lyckats göra sig till en 

önskvärd arbetsplats. Genom extern employer branding är det möjligt för företag att 

differentiera sig från andra arbetsgivare, vilket är betydande då de konkurrerar om samma 

kompetenta medarbetare (Backhaus & Tikoo, 2004), vilket är något PWC (4,29) och EY (4,27) 

har lyckats med då de även har högre sannolikhet att redovisningsstudenterna väljer att ansöka 

till just dem i jämförelse med Deloitte (4,04) och KPMG (3,90). 

Ett företag använder sig av ett externt utvecklat employer brand för att locka potentiella 

medarbetare (Backhaus & Tikoo, 2004). Det externa perspektivet av ett företags employer 

branding har mätts genom enkäter som redovisningsstudenterna, från generation Y, har fått 

besvara för att samla in data till sannolikheten att ansöka till en revisionsbyrå inom Big Four 

genom aspekterna professionalitet, framgång och etiska värderingar.  Det visade sig dock att 

det inte fanns signifikans i regressionsanalysen mellan en redovisningsstudents sannolikhet att 

ansöka till en Big Four byrå och aspekterna av employer branding som valdes att testas, förutom 

mot aspekten framgång där det fanns en signifikans för byrån KPMG. Inställningen är däremot 

signifikant mot sannolikheten att ansöka till alla byråer inom Big Four vilket innebär att det är 

inställningen till en byrå, från redovisningsstudentens tidigare erfarenheter, som påverkar 

sannolikheten att ansöka till en viss byrå och inte de aspekter som testats i denna uppsats. Det 

innebär att det kan finnas andra aspekter av en revisionsbyrås employer branding som påverkar 

sannolikheten att ansöka till en revisionsbyrå för en redovisningsstudent. Eftersom det är 

inställningen till en byrå som påverkar sannolikheten att ansöka har revisionsbyråerna mycket 

att leva upp till för att inte förlora redovisningsstudenternas inställning till byrån samtidigt som 

byråerna måste fortsätta bli en bättre arbetsgivare. Börjar en byrå slappna av i sin position 

kommer de andra byråerna snabbt ifatt vilket leder till högre konkurrens om kompetenta 

medarbetare. De andra byråerna kommer snabbt ifatt på grund av att byråerna har en tendens 

till att härma varandra, om en byrå gör något bra eller hittar nya marknadsförningssätt kommer 

de andra byråerna att efterlikna dem (DiMaggio & Powell, 1983).  

De byråerna som förklarats i denna uppsats är väldigt lika varandra på många sätt då de får 

ungefär samma resultat av enkätsvaren vad det gäller byråernas professionalitet, framgång och 

etiska värderingar, förutom aspekten framgång hos KPMG som är en av anledningarna till att 

redovisningsstudenterna skulle ansöka till KPMG. Det tyder på att alla byråerna ligger på 

samma nivå och det är ingen annan aspekt som gör att en revisionsbyrå sticker ut mer än den 

andra.  Det gäller dock för revisionsbyråerna att fortsätta sitt arbete framåt för att hela tiden bli 

en bättre arbetsgivare. Eftersom konkurrensen om arbetskraften är tuff då de konkurrerar om 
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samma kompetenta medarbetare, är det genom en byrås employer branding som de kan 

differentiera sig jämfört med sina konkurrenter på marknaden (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Inställningen som redovisningsstudenterna har gentemot byråerna inom Big Four har de fått på 

olika sätt, exempel på vad som skulle kunna påverka är hur byråerna har marknadsfört sig själva 

till redovisningsstudenterna genom olika aktiviteter, kontakter som de kan ha på olika byråer 

och deras värderingar.  

Den stora utmaningen är att byråerna måste leva upp till de förväntningar som 

redovisningsstudenterna har på dem som arbetsgivare. Det kan vara en svår uppgift då ”mun 

till mun”-metoden har en stark påverkan på personer i samhället, då kontakter tillfrågas om 

deras erfarenheter. Det kan leda till att en byrå som inte lever upp till samhällets förväntningar 

tappar sin legitimitet i samhället, vilket gör att förtroendet minskar (Deegan & Unerman, 2011). 

Det är viktigt att revisionsbyråer är medvetna om hur deras externa employer branding fungerar 

i rekryteringsprocessen. För att en organisation ska kunna behålla sin attraktionskraft krävs det 

nämligen att de tillhandahåller information och kommunicerar ut organisationen som en 

potentiell arbetsgivare. (Turban & Greening, 1996). Den information som signaleras ut genom 

jobbannonser och intervjuer i en rekryteringsprocess är viktig information som arbetsgivaren 

måste leva upp till, för att inte förlora legitimiteten mot den potentiella medarbetaren. Eftersom 

de parter som är inblandade i rekryteringsprocessen besitter olika mycket information är det 

därför viktigt att informationen mellan dem är tydlig för att inga missförstånd ska ske vilket 

kan komma att påverka båda parter vid anställning (Morris, 1987; Kirmani & Rao, 2000; 

Spence, 2002; Connelly et al., 2011). Extern employer branding, i form av många olika aspekter 

är därmed en viktig del av en organisations arbete för att inte förlora legitimitet mot samhället 

samt att inte komma efter i konkurrensen på marknaden.  

6.2 Intern employer branding - Revisorsassistenter 

Intern employer branding används inom revisionsbyråer för att behålla sina medarbetare inom 

byrån eftersom marknaden blir alltmer konkurrensutsatt (Backhaus & Tikoo, 2004). Employer 

branding är en central del av en organisations uppbyggnad av ett varumärke och därför är det 

viktigt att organisationer tar vara på sina anställdas värderingar (Harris & de Chernatony, 2001). 

Utifrån uppsatsens analyser har employer branding mätts genom olika aspekter som är specifika 

för revisionsbranschen, vilka är professionalitet, framgång och etiska värderingar. Dessa 

aspekter kan revisionsbranschen använda i sin employer branding för att särskilja sig gentemot 

andra branscher. Däremot kan de olika byråerna, som berör uppsatsen, ha olika synpunkter och 

ideal när det gäller framgång och etiska värderingar. Eftersom uppsatsen enbart rör Big Four 
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kan ungefär samma karriärmöjligheter ges till skillnad från vad en mindre byrå kunnat erbjuda. 

De större revisionsbyråerna har dessutom större krav på sig när det gäller etiska värderingar 

eftersom storleken påverkar deras årsredovisningar.  

Eftersom revisionsbranschen tillhör en profession kan det vara ett erbjudande för att behålla 

sina medarbetare, eftersom de får vara en del av en grupp experter vilket inte kan uppnås inom 

alla branscher. Utifrån regressionsanalysen (tabell 5.11) påvisar testet att det inte finns något 

samband mellan employer branding associerat med professionalitet och sannolikheten att 

stanna kvar på en revisionsbyrå. Däremot säger medelvärdet för den beroende variabeln att de 

flesta respondenterna väljer att stanna kvar på sin revisionsbyrå. Det beror inte på employer 

branding associerat med professionalitet, utan det finns andra orsaker till att de stannar kvar. 

Dock tyder enkätens öppna fråga på att många av respondenterna just sökt till revisionsbyråer 

för att de vill arbeta inom revisionsbranschen och därmed vara en del av en profession. För 

respondenterna har revisionsbranschen varit viktig men det har inte varit en avgörande faktor 

för vilken revisionsbyrå de har valt att ansöka till eftersom alla revisionsbyråer erbjuder att vara 

en del av en profession. Genom att vara en del av profession får medarbetaren status och påvisar 

expertis (Brante, 2009; Siriwardane et al., 2014), vilket vi har tolkat som en viktig del inom 

revisionsprofessionen. Dessa svar har endast en deltagare svarat i den öppna frågan vilket tyder 

på att dessa attribut inte är något är avgörande vid val av arbetsgivare. Revisionsbyråer 

fokuserar mer på att behålla sina medarbetare genom att ge dem utveckling och 

karriärmöjligheter, därmed blir professionalitet något som revisorsassistenter ingår i när de 

antar en anställning och inte något som används i revisionsbyråer interna employer branding 

för att behålla dem specifikt.  

En revisionsbyrå strävar efter att behålla sina medarbetare för att revisorsassistenterna ska 

uppnå auktorisation, således ge dem karriärmöjligheter. De försöker övertyga sina anställda att 

stanna kvar genom att visa revisionsbyrån som en bra arbetsplats (Seghal & Malati, 2013). 

Karriärmöjligheter är ett av de attribut som generation Y värdesätter högst (Terjesen et al., 

2007; Ng et al., 2010; Barford & Hester, 2011) och i denna uppsats är det den variabel som är 

närmast signifikansnivån i den optimala regressionsanalysen (tabell 5.11). Även för denna 

variabel har respondenterna i den öppna frågan svarat att utvecklingsmöjligheter på en 

revisionsbyrå är anledningen till att de sökte till deras arbetsgivare vilket vi tolkar som en del 

av framgång. Eftersom regressionsanalysen inte tyder på signifikans är det inte en avgörande 

faktor för dem att stanna kvar på byrån, utan bara en del av arbetsgivaren som de anser är viktig. 

En större uppfattning om employer branding associerat med framgång påverkar inte 
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sannolikheten att stanna kvar. Generation Y strävar efter att kunna kombinera sitt arbete och 

privatliv vilket inte kännetecknas av revisionsbranschen, därav väljer många att inte stanna kvar 

på sin revisionsbyrå (Carcello et al., 1991; Law, 2010). Då denna uppsats påvisar, att av det 

urval som besvarat på enkäten vill de flesta stanna kvar på sina byråer, vilket skulle kunna 

tolkas som det karaktärsdraget för generation Y, som arbetar inom revisionsbranschen, 

särskiljer sig från andra branscher.   

Etiska värderingar, såsom personalpolitik och företagskultur har inte en påverkan på 

sannolikheten att stanna kvar på en revisionsbyrå men det är ändå attribut som enligt tidigare 

forskning är viktigt för generation Y vid val av arbetsplats (Ball & Gotsill, 2011). Etiska 

värderingar kan vara en aspekt som revisorsassistenter inte ser som employer branding utan 

mer som en del av organisationens värderingar. Därmed påverkar inte det valet att stanna kvar 

på en revisionsbyrå. Etiska värderingar och framförallt socialt ansvar är något som har blivit 

alltmer viktigt inom organisationer för att påvisa, att de inte bara strävar efter bästa möjliga 

resultat utan även efter att värna om samhället. Employer branding är ett relativt nytt begrepp 

som används inom organisationer och därför behöver även det utvecklas. Företagskultur är även 

något som revisorsassistenterna har svarat i den öppna frågan. Framförallt är det viktigt att 

kemin mellan medarbetarna fungerar på arbetsplatsen för att kunna bli motiverad till att göra 

ett bra jobb, vilket är en del av revisionsbyråns etiska värderingar. Därför påverkar etiska 

värderingar revisorsassistenterna att stanna kvar på en byrå men det ökar inte sannolikheten att 

de ska stanna kvar, utan de skulle kunna tänka sig att byta om ett bättre erbjudande skulle 

uppstå.   

Eftersom revisionsbyråer fokuserar på att skapa sig ett starkt employer brand för att framhäva 

vad som är specifikt för deras organisation (Seghal & Malati, 2013), blir employer branding ett 

sätt för dem att påverka inställningen till nuvarande medarbetare genom deras varumärke. 

Utifrån regressionsanalysen är inställning den variabel som blir signifikant med sannolikheten 

att stanna kvar, vilket kan ses som, att deras inställning till exempelvis revisionsbyråns 

varumärke har en påverkan på deras val om de vill stanna kvar på revisionsbyrån där de är 

anställda.  Revisionsbyråer skapar sitt employer brand för att behålla sina kompetenta 

medarbetare och att medarbetarnas uppfattning om revisionsbyrån stämmer överens med 

revisionsbyrån egna värderingar (Seghal & Malati, 2013). Eftersom medelvärdet för 

sannolikheten att stanna kvar visar att de flesta av respondenterna vill stanna kvar på sin 

arbetsplats påvisar det att Big Four visar legitimitet mot sina anställda. Revisionsbyråerna håller 

vad de utlovar vid anställning vilket medför att de anställda blir legitima tillbaka mot 
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revisionsbyrån. De visar sig vara lojala mot dem genom att de stannar kvar på byrån. Dessutom 

vinner revisionsbyråer på att hålla sig legitima mot sina anställda eftersom kontoret då blir 

rekommenderat som en bra arbetsplats till de anställdas kontakter och därmed skapas ett gott 

rykte. Det är därför viktigt att hålla sig legitima mot sina medarbetare eftersom det är grunden 

till ett gott rykte.  

De respondenter som har svarat att de har en negativ inställning till sin arbetsgivare är även de 

som har svarat att de vill lämna organisationen och på det sättet har revisionsbyrån inte levt upp 

till medarbetarens förväntningar och därmed förlorat legitimitet. Risken finns att medarbetaren 

startar ett negativt rykte och därför är det viktigt för revisionsbyråerna att leva upp till 

medarbetares förväntningar för att behålla legitimiteten.  Eftersom det inte råder någon skillnad 

mellan Big Four i genomförda regressionsanalyser, angående hur revisorsassistenterna 

upplever deras arbetsgivare. Tyder det på att revisionsbyråerna har liknande intern employer 

branding, vilket därmed innebär att revisionsbyråerna är lika i sin varumärkesutveckling som 

återspeglar institutionaliseringen av varumärkets image. Revisionsbyråerna liknar varandra i 

storleken, vilket innebär att de har ungefär samma möjlighet att erbjuda sina medarbetare 

utveckling och karriär samt personalpolitik och socialt ansvar jämfört med vad en mindre byrå 

hade kunnat erbjuda.  

På grund av att revisionsbyråer har hög personalomsättning skulle det kunna vara en anledning 

till att de arbetar hårt med sin interna employer branding för att få revisorsassistenter att stanna 

kvar på deras byrå och avlägga provet för auktorisation. Därför är medarbetarnas åsikter viktiga 

för arbetsgivaren för att veta hur de ska agera. Eftersom generation Y är otåliga och vill göra 

snabb karriär (Glass, 2007; Terjesen et al., 2007; Axelsson, 2015) är det därför viktigt att 

revisionsbyråer lever upp till generation Y:s förväntningar genom att tydligt sätta upp en 

karriärplan. För att minska sin personalomsättning behöver de därför arbeta med sin interna 

employer branding för att revisorsassistentera inte ska lämna revisionsbyrån, därmed gå till en 

annan organisation. Det är därför viktigt att behålla sina kompetenta medarbetare för 

revisionsbyråer för att inte förlora arbetskraft, vilket medför ny rekrytering som är kostsamt för 

organisationen (Chi et al., 2013). Det gäller därför för revisionsbyråer att hitta en balans i sin 

interna employer branding för att kunna hålla personalomsättningen på den mest optimala 

nivån.   
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Utifrån den öppna frågan i enkäten har flest svarat varumärket som anledning till att de sökte 

sig till sin nuvarande arbetsgivare, men även kontakter och studentaktiviteter kom upp som 

svar. Utifrån dessa svar påverkas employer branding främst av varumärket. Varumärket består 

av flera attribut men även professionalitet, framgång och etiska värderingar skulle till viss del 

tillhöra denna aspekt av employer branding. En revisionsbyrås varumärke signalerar ut deras 

värderingar samt vad de kan erbjuda som arbetsgivare, vilket är det revisorsassistenterna 

värderar högst vid val av arbetsgivare. Enligt regressionsanalysen påvisas ett samband mellan 

sannolikheten att stanna kvar och deras inställning till sin arbetsgivare, vilket vi tolkar som att 

inställningen har skapats av hur revisionsbyråerna signalerar ut sin interna employer branding. 

Genom att lyssna på sina medarbetare samt ge dem möjlighet till utveckling motiveras 

revisorsassistenterna att stanna kvar eftersom det är karaktärsdrag för generation Y (Backhaus 

& Tikoo, 2004; Terjesen et al. 2007). För att kunna skapa sig en inställning till sin arbetsgivare 

behöver värderingar och andra faktorer om arbetsplatsen stämma överens med den anställdas 

värderingar. Det är därför viktigt att revisionsbyråer förklarar och är duktiga på att signalera ut 

sina värderingar till medarbetarna, eftersom det kan vara en av de bidragande faktorerna som 

påverkar inställningen till revisionsbyrån. Har en medarbetare dålig inställning till sin 

arbetsgivare kan det leda till att de inte stannar kvar på revisionsbyrån utan inställningen 

påverkar deras omdöme om en arbetsplats.  

Alla hypoteser i uppsatsen, både för redovisningsstudenter och revisorsassistenter, accepteras 

ej, eftersom det inte råder signifikans mellan de beroende och oberoende variablerna. Orsaken 

till det resultatet kan ha flera olika förklaringar. En av dem kan vara att urvalet som svarat på 

enkäten inte representerar populationen vilket innebär att resultatet i denna uppsats inte kan 

generaliseras på alla som tillhör generation Y inom revisionsbranschen. Den andra orsaken 

skulle kunna vara att det är andra aspekter än professionalitet, framgång eller etiska värderingar 

som påverkar sannolikheten att ansöka och stanna kvar.  
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7. Slutsats 

Uppsatsens sjunde kapitel tar upp uppsatsens viktigaste slutsatser samt en beskrivning av det 

teoretiska, praktiska och etiska/sociala bidraget av uppsatsen. Även uppsatsens begräsningar 

samt vidare forskning presenteras.  

7.1 Slutsatser 

Uppsatsen syftar till att förklara hur redovisningsstudenter, som tillhör generation Y, påverkas 

av revisionsbyråers användning av extern employer branding och hur det påverkar deras 

sannolikhet att ansöka. Samt hur revisionsbyråers interna employer branding påverkar 

revisorsassistenters, från generation Y, sannolikhet att stanna kvar på byrån för att få en ökad 

förståelse för hur revisionsbyråers employer branding utformas mot en ny generation. 

Resultatet i uppsatsen tyder på det inte finns något samband mellan revisionsbyråer från Big 

Four:s employer branding associerat med professionalitet, framgång eller etiska värderingar 

och sannolikheten att ansöka för redovisningsstudenter inom generation Y. Det påvisar att 

generation Y inte påverkas av Big Four:s employer branding angående de aspekter som testats 

i denna uppsats. Det finns dock ett samband mellan sannolikheten att ansöka gentemot 

respondenternas inställning till byråerna, vilket innebär att en redovisningsstudent inte väljer 

byrån på grund av deras employer branding associerat med de tre aspekterna utan att det är 

inställningen till revisionsbyråerna som påverkar sannolikheten att ansöka. 

Eftersom det är en ny generation som kommer in på arbetsmarknaden är det viktigt för 

revisionsbyråer att förstå att de nya medarbetarna besitter nya egenskaper. I tidigare forskning 

har det påvisats att hög lön, företagskultur och karriärmöjligheter är viktiga attribut för 

generation Y när de söker till en arbetsgivare (Chhabra & Sharma, 2014). Enligt vår uppsats 

påvisas inte att våra valda aspekter påverkar sannolikheten att ansöka. Däremot påvisar 

resultaten att inställning till revisionsbyråerna påverkar, och slutsatsen kan dras att 

revisionsbyråers employer branding påverkar genom redovisningsstudenternas inställning, 

såsom gott rykte och andra aspekter relaterade till hur revisionsbyråer uppfattas av 

redovisningsstudenter. Tidigare forskning visar på att ett gott rykte ökar attraktionskraften för 

generation Y (Edwards, 2009) vilket även vår forskning påvisar. Inställningen till 

revisionsbyrån för generation Y är det som påverkar deras sannolikhet att ansöka. Det är något 

som revisionsbyråer kan tänka på i framtiden när de ska anställa potentiella medarbetare från 

generation Y. 
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Resultatet i uppsatsen tyder även på att det inte finns något samband mellan revisionsbyråer, 

från Big Four:s, employer branding associerat med professionalitet, framgång eller etiska 

värderingar och sannolikheten att stanna kvar för revisorsassistenter inom generation Y. Det 

påvisar att generation Y inte påverkas av Big Four:s employer branding angående de aspekter 

som valts att testas i denna uppsats. Det finns dock ett samband mellan sannolikheten att stanna 

kvar gentemot respondenternas inställning till byrån där de är anställda, vilket innebär att 

revisorsassistenterna inte väljer att stanna kvar på byrån på grund av dennes employer branding 

associerat med de tre aspekterna utan att det är deras inställning till byrån som påverkar valet 

att stanna kvar. 

För att behålla sina nuvarande medarbetare är det viktigt att ta del av hur medarbetarnas 

värderingar passar med organisationens värderingar (Seghal & Malati, 2013). Därför är det 

viktigt att intern employer branding anpassas efter medarbetarna, för att de ska stanna kvar på 

revisionsbyrån. Vår uppsats tyder inte på att professionalitet, framgång eller etiska värderingar 

är aspekter som är avgörande för sannolikheten att stanna kvar. Däremot är inställningen till sin 

arbetsgivare något som påverkar sannolikheten att stanna kvar. Det är därmed viktigt för 

revisionsbyråer, som har en hög personalomsättning (Chi et al., 2013), att de tar vara på sitt 

rykte bland medarbetarna och att värderingarna stämmer överens för att inte onödiga 

missförstånd ska uppstå som gör att revisorsassistenter lämnar arbetsplatsen. Eftersom 

generation Y påvisas vara mer otåliga och vill göra en snabb karriär (Glass, 2007; Terjesen et 

al., 2007; Axelsson, 2015) är det även viktigt att revisionsbyråer fokuserar på att ge sina 

medarbetare en utbildningsplan för att komma vidare i karriären.  

Revisionsbyråers employer branding kan påverka nuvarande medarbetare men inte genom de 

aspekter som valts att användas i denna uppsats. Däremot har det genom en öppen fråga till 

revisorsassistenterna framkommit att det finns andra aspekter än professionalitet, framgång 

eller etiska värderingar som kan påverka valet av revisionsbyrå. Dessa är inte statistiskt 

säkerställda men är ändå av betydelse för att hitta en förklaring till varför en person från 

generation Y valde den byrån där denne är anställd. Utifrån detta kan slutsatsen dras att en 

revisionsbyrås employer branding kan vara en av anledningarna till revisorsassistenters 

sannolikhet att stanna kvar, dock utifrån andra aspekter än vad som testats i denna uppsats.  

Eftersom resultatet påvisar att aspekterna professionalitet, framgång och etiska värderingar av 

revisionsbyråernas employer branding inte påverkar sannolikheten att ansöka och 

sannolikheten att stanna kvar, skulle en slutsats från detta kunna vara att som nyexaminerad 
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redovisningsstudent är största fokus att hitta ett jobb.  Det skulle kunna innebära att en 

revisionsbyrås employer branding inte är huvudorsaken vid val av arbetsgivare utan 

inställningen som skapats till revisionsbyråerna under åren som student påverkar mer valet av 

arbetsgivare. Detsamma gäller för revisorsassistenter där revisionsbyråerna har möjligheten att 

manipulera sina medarbetare att deras revisionsbyrå är den bästa och därför ökar sannolikheten 

att stanna kvar utan hänsyn till de tre aspekterna som testats i denna uppsats.  

Denna uppsats har testat om professionalitet, framgång eller etiska värderingar påverkar 

sannolikheten att ansöka samt sannolikheten att stanna kvar. En slutsats är att revisionsbyråer 

employer branding utifrån de tre aspekter, var för sig, inte påverkar sannolikheten att ansöka 

samt sannolikheten att stanna kvar. Dessa aspekter skulle dock tillsammans med andra aspekter, 

till exempel varumärke samt revisionsbyråers studentaktiviteter, kunna ha en påverkan då 

revisionsbyråer erbjuder potentiella och nuvarande medarbetare ett paket av employer branding 

som påverkar deras totala inställning till revisionsbyrån.  

7.2 Uppsatsens bidrag 

Denna uppsats har resulterat till att ge tre olika bidrag, teoretiskt, praktiskt och etiskt/socialt. 

7.2.1 Teoretiskt bidrag 

Det har genomförts tidigare studier om att employer branding påverkar attraktionskraften till 

en arbetsgivare (Edwards, 2009), men employer branding med fokus på generation Y är ett 

relativt outforskat ämne. Tidigare forskning har visat att employer branding påverkar 

sannolikheten att ansöka samt sannolikheten att stanna kvar (Terjesen et al., 2007; Agrawal & 

Swaroop, 2009), medan vår uppsats bidrar till att testa om employer branding påverkar 

sannolikheten att ansöka och sannolikheten att stanna kvar utifrån en specifik generation, 

generation Y, samt specifika aspekter av employer branding. Därmed bidrar vi till 

marknadsföringslitteratur eftersom employer branding är en del av organisationers 

företagsvarumärke (Balmer, 2001; Hatch & Schultz, 2009) samt en nyare aspekt av brand 

management (Wilden et al., 2010) och ett företagsvarumärke utvecklas genom organisationens 

varumärkesstrategi (Einwiller & Will, 2002). Genom att förklara employer branding utifrån 

båda perspektiven har en ökad samt bredare förståelse för employer branding kunnat ges och 

bidragit till redan befintlig forskning.  Vår uppsats kunde påvisa att det inte finns något samband 

mellan sannolikheten att ansöka samt sannolikheten att stanna kvar mot employer branding 

associerat med professionalitet, framgång eller etiska värderingar vilket innebär att dessa kan 

uteslutas som aspekter när employer branding används av revisionsbyråer inom Big Four mot 
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generation Y. Uppsatsen kommer istället fram till att det är inställningen till byrån som påverkar 

en person från generation Y:s sannolikhet att ansöka samt sannolikhet att stanna kvar.  

7.2.2 Praktiskt bidrag 

Vår uppsats bidrar praktiskt till att det är inställningen till revisionsbyråer som påverkar en 

persons, inom generation Y, sannolikhet att ansöka till en viss revisionsbyrå inom Big Four 

samt sannolikheten för en medarbetare att stanna kvar på sin revisionsbyrå inom Big Four. 

Eftersom det är inställning till revisionsbyråer som påverkar, bidrar uppsatsen till 

organisationer genom hur viktigt det är vid signalering av sitt varumärke. Det då signalering av 

rätt information bidrar till legitimitet mellan både potentiella samt nuvarande anställda och 

organisationen.   

Vårt resultat visar att employer branding associerat med professionalitet, framgång eller etiska 

värderingar inte påverkar sannolikheten att ansöka eller sannolikheten att stanna kvar. 

Resultatet kan användas av revisionsbyråer genom att de får information om hur 

redovisningsstudenter och revisorsassistenter upplever deras företag utifrån de testade 

aspekterna. Framför allt är inställningen viktig för sannolikheten att ansöka och sannolikheten 

att stanna kvar, vilket revisionsbyråer kan ta till sig och arbeta ännu hårdare med för att skapa 

ett gott rykte. Revisionsbyråerna får även ta del av vilken arbetsgivare redovisningsstudenterna 

helst söker sig till och därmed hur konkurrensen på arbetsmarknaden ser ut. Genom uppsatsens 

resultat kan revisionsbyråer bilda sig en tydligare uppfattning om hur de ska agera för att 

attrahera generation Y till sin revisionsbyrå samt att revisionsbyråer får en ökad förståelse för 

hur de ska arbeta med sin employer branding både internt och externt.  

Det skulle även kunna appliceras av universiteten då de får information angående vad en 

redovisningsstudent attraheras av för att börja studera på deras universitet, då även chansen 

finns att dessa aspekter skulle påverka valet av universitet/högskola. Eftersom det är 

redovisningsstudenter som har besvarat enkäten får universiteten ta del av vad 

redovisningsstudenter tycker är viktigt inom employer branding eftersom uppsatsen tydligt 

analyserar hur redovisningsstudenter påverkas av en revisionsbyrås employer branding utifrån 

jobbannonser.  

Dessutom kan uppsatsen bidra till andra branscher än enbart revisionsbranschen eftersom 

redovisningsstudenter även söker sig till andra branscher. Genom denna uppsats kan 

revisionsbyråerna samla in både extern och intern data till sin employer branding process då 

respondenterna har besvarat enkäter om hur de upplever revisionsbyråernas employer branding.  
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7.2.3 Etiskt och socialt bidrag 

Uppsatsen bidrar till att revisionsbyråerna får reda på att det är inställningen till dem som 

påverkar sannolikheten för att en redovisningsstudent från generation Y ska ansöka till dem. 

Eftersom det är inställningen som påverkar sannolikheten att ansöka får revisionsbyråerna 

också veta att det inte är deras jobbannons som påverkar om en redovisningsstudent ansöker. 

Vilket gör att revisionsbyråerna får information som de kan använda för att attrahera 

redovisningsstudenter från generation Y. Uppsatsen bidrar även till informationen om att det är 

inställningen till deras arbetsgivare som påverkar revisorsassistenternas, från generation Y, 

sannolikhet att stanna kvar på byrån. Revisionsbyråerna får även veta att professionalitet, 

framgång eller etiska värderingar inte är sammankopplade med en medarbetares sannolikhet att 

stanna kvar. Det gör att byråerna vet att det är inställningen som påverkar om en medarbetare 

stannar kvar eller väljer att sluta vilket gör att revisionsbyråerna kan arbeta med inställningen 

som personer har till dem. De får även reda på av revisorsassistenterna vad som gjorde att de 

ansökte till just dem vilket kan hjälpa dem i framtida jobbannonser till potentiella medarbetare. 

7.3 Begränsningar 

De få svaren i enkätundersökningen för redovisningsstudenter samt att det är endast två 

universitet/högskolor som testats gör resultatet för begränsat, för en generalisering. Det då 

Linnéuniversitetet i Växjö och Högskolan i Kristianstad inte representerar populationen över 

alla redovisningsstudenter som finns i Sverige, eftersom det är två skolor som geografiskt sätt 

ligger nära varandra, vilket kan innebära att redovisningsstudenter från andra delar av Sverige 

värderar Big Four byråernas employer branding på andra sätt beroende på hur stora 

revisionsbyråerna är i deras geografiska område. Redovisningsstudenterna kan även ha en 

annan inställning till byråerna än vad Linnéuniversitetet i Växjö och Högskolan i Kristianstads 

redovisningsstudenter har, eftersom det kan bero på i vilken utsträckning Big Four byråerna 

finns representerade på de olika universiteten/högskolorna.  

En annan begränsning med redovisningsstudenternas enkät är tiden som behövdes för att 

besvara den i sin helhet, då många redovisningsstudenter känt att de inte orkat besvara den på 

grund av att enkäten tog 15 minuter. Det har även märkts eftersom att många har påbörjat 

enkäten men inte slutfört den, vilket är ett tecken på att den var för lång eller för jobbig att 

besvara. Enkäten har dock behövt vara lång för att få med alla Big Four byråernas jobbannonser, 

däremot har det inte varit överdrivet många frågor i enkäten utan alla frågor har fyllt sin 

funktion, det som har tagit tid är att tänka på varje fråga för att kunna ge ett rättvist svar.  
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Det samma gäller för revisorsassistenter då det bara var 64 stycken som svarade, vilket beror 

på svårigheten att komma i kontakt med dem, då Big Four byråerna inte lämnar ut sina 

medarbetares mejladresser samt att de inte skickar ut enkäten åt oss internt. Det finns inte en 

lista hos revisorsnämnden över alla revisorsassistenter i Sverige som det finns för de 

auktoriserade revisorerna. Även Big Four byråerna har inte en lista över sina medarbetare på 

sin hemsida som de mindre lokala byråerna har eftersom att det skulle bli för många personer. 

Det gör att uppsatsen begränsas då vi har fått leta upp personer som arbetar på Big Four byråerna 

via Linkedin och skrivit till de där. Enkäten skickades till lika många kvinnor som män samt 

jämnt fördelat mellan byråerna, eftersom vi enbart hade tillgång till att skicka 60 mejl, det är 

dock svårt att säga hur populationen ser ut då det inte finns statistik över det totala antalet samt 

könsfördelningen av revisorsassistenterna i Sverige. De som har svarat kommer från olika 

byråer men det är ändå svårt att säga att resultatet i uppsatsen går att generalisera trots en högre 

svarsfrekvens och en relativt jämn fördelning mellan byråerna, dock har vi inte kunnat styra 

över den geografiska fördelningen.  

En annan begränsning när det gäller revisorsassistenterna är att de kontaktats under sin största 

arbetsperiod vilket kan ha påverkat de få enkätsvaren som samlats in, då många kanske inte 

haft tiden att svara på enkäten. Det har även gjort att uppsatsen resultat har begränsats av den 

korta tidsperiod på två veckor som enkäterna har samlats in, eftersom ett flertal 

revisorsassistenter svarade oss ett fåtal dagar innan vi stängde enkäten, att de har haft mycket 

arbetsuppgifter, vilket har gjort att de inte hunnit svara trots att enkäten endast tog cirka 5 

minuter att besvara. 

En annan begränsning vid hypotes- och enkätutformning har varit hur employer branding ska 

mätas. Det har varit svårt att hitta hur annan forskning har mätt sin employer branding då de 

har fokuserat mer på attraktionskraft och varumärke. Eftersom uppsatsen är inriktad mot 

revisionsbyråer har det istället för dessa aspekter, valts aspekter som kännetecknar 

revisionsbranschen. På det sättet har det varit en begränsning för hur påståenden i enkäten ska 

utformas för att på bästa sätt få ut så mycket information som möjligt om hur 

redovisningsstudenter och revisorsassistenter uppfattar revisionsbyråers employer branding. I 

tidigare studier, angående employer branding, har studierna varit kvalitativa genom fallstudier 

på företag, vilket har medfört att det har varit svårt att veta hur employer branding ska mätas 

kvantitativt. 
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7.4 Förslag till vidare forskning 

I vår uppsats har vi testat aspekterna professionalitet, framgång och etiska värderingar av 

revisionsbyråer inom Big Four:s employer branding. Det gjordes för att testa om det finns ett 

samband mellan dessa aspekter och sannolikheten att ansöka för redovisningsstudenter, inom 

generation Y, samt sannolikheten att stanna kvar för revisorsassistenter, inom generation Y. 

Uppsatsen kan utvecklas genom att testa andra aspekter av employer branding för att testa om 

det finns andra aspekter som påverkar sannolikheten att ansöka samt sannolikheten att stanna 

kvar. Varumärket är en intressant aspekt att testa eftersom vår uppsats kommer fram till att 

finns ett samband mellan inställningen till en byrå och sannolikheten att ansöka samt 

sannolikheten att stanna kvar. 

Ett annan sätt för att utveckla vår uppsats är genom att testa fler byråer än vad vi har gjort, 

exempelvis genom att testa både större och mindre byråer om det råder skillnad mellan dessa. 

Vår uppsats behandlar bara revisionsbyråerna inom Big Four (PWC, Deloitte, KPMG och EY). 

När fler byråer testas ökar även antalet respondenter som går att använda eftersom det är lättare 

att få tag på mejladresser till revisorsassistenter på de mindre byråerna, vilket gör att uppsatsen 

blir mer tillförlitlig. Det går även att testa andra branscher eftersom det kan ge andra resultat då 

employer branding fortfarande är ett relativt outforskat ämne, på grund av att generation Y:s 

karaktärsdrag skulle kunna skilja sig åt beroende på bransch.  

Ett ytterligare förslag till vidare forskning är att det kan vara intressant att undersöka när 

studenter börjar vara kritiska i sitt tänkande angående marknadsföring från revisionsbyråer. 

Redan under utbildningen blir studenter insocialiserade i kritiskt tänkande vilket kan påverka 

deras utvecklande av professionsuppfattning. Därför kan det vara intressant att testa när i 

utbildningen det kritiska tänkandet börjar genom att testa hur studenter från olika år uppfattar 

marknadsföring från revisionsbyråer.  

Ett sista förslag till vidare forskning skulle vara att göra fokusgrupper både för 

revisorsassistenter samt redovisningsstudenter då det går att få mer utvecklade svar från 

respondenterna när de får diskutera med varandra om olika aspekter, vilket skulle kunna leda 

till en djupare diskussion i uppsatsen. Det är en fördel att testa generation Y om studenter ska 

användas eftersom de studerar nu samt att generation Y:s karaktärsdrag skiljer sig åt jämfört 

med andra generationer. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Följebrev 

Följebrev – Revisionsbyråer 

Hej! 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som skriver vår magisteruppsats i 

redovisning under handledning av Biträdande professor i företagsekonomi Timurs Umans.  

Vår uppsats handlar om hur revisionsbyråers employer branding påverkar 

redovisningsstudenters sannolikhet att söka till framtida arbetsgivare samt sannolikheten att 

revisorsassistenter stannar kvar i organisationen. Vi skickar det här mailet för att vi undrar om 

Ni skulle vilja delta i denna undersökning. Intervjun beräknas ta max 30 minuter och den 

kommer att ske antingen personligen eller via telefon eller mail, beroende på vad som passar 

bäst för Er. Syftet med uppsatsen är att förklara sambandet mellan arbetsgivares employer 

branding och redovisningsstudenter utifrån studenternas perspektiv men för att få ett mer djup 

i uppsatsen är arbetsgivarens synvinkel även av betydelse.   

Vi vill gärna ha Er intresseanmälan genom att svara på detta mejl så snart som möjligt om Ni 

vill delta i studien eller ej och önskemål om hur Ni vill att intervjun ska genomföras. 

Intervjusvaren som samlas in kommer att behandlas anonymt.   

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Julia Kindvall och Frida Nilsson 

Magisterprogrammet Redovisning/Finansiering  

Linnéuniversitetet i Växjö 

 

Kontaktinformation  

kindvallnilsson@yahoo.se 

 

Handledare 

Timurs Umans 

Biträdande professor företagsekonomi 

Kontakt: timurs.umans@hkr.se 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Employer branding 

- en studie om revisionsbyråers attraktionskraft mot generation Y 

 

Intervjuguide – Revisionsbyråer 

 

1. Berätta lite om din bakgrund 

 Vad jobbar du med på företaget? 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Vad har du för utbildning? 

Employer branding  

2. Vad var det som lockade dig till att söka jobb på just det här företaget? 

3. Hur gick rekryteringen till när du skulle anställas? 

4. Hur har du upplevt företagets varumärke? 

5. Hur sker arbetet med att utveckla ert varumärke? 

6. Hur ser er employer branding strategi ut? 

7. Hur arbetar ni aktivt för att nå ut till och locka redovisningsstudenter som studerar eller 

nyligen tagit examen? 

8. Hur arbetar ni aktivt för att behålla revisorassistenter så de stannar kvar och avlägger provet 

för at bli revisor?  

Rekrytering 

9. Hur tror du att företaget påverkas av att det kommer in en yngre generation som 

arbetskraft?  

10. Hur har ni historiskt arbetat med er rekrytering? 

11. Hur ser rekryteringsprocessen ut idag? 

12. Hur vill ni att studenter ska uppfatta er som företag?  

13. Hur gör ni för att nå ut till nyexaminerade studenter att de ska söka jobb hos er?  

14. Hur har konkurrensen om arbetskraften påverkat er, och hur arbetar ni för att differentiera 

er som arbetsgivare? 

15. Vad krävs av en nyexaminerad student för att få anställning hos er?  
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Bilaga 3 – Följebrev Redovisningsstudenter 

Följebrev till enkät 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som skriver vår magisteruppsats i 

redovisning under handledning av Biträdande professor i företagsekonomi Timurs Umans.  

Vår uppsats handlar om hur revisionsbyråers employer branding påverkar 

redovisningsstudenters sannolikhet att ansöka till framtida arbetsgivare samt sannolikheten att 

revisorsassistenter stannar kvar i organisationen. Vi skulle uppskatta om ni tog er tid att svara 

på den här enkäten, den beräknas ta 15 minuter att besvara. 

 

Vi skulle uppskatta Ert svar. Enkätsvaren som samlas in kommer att behandlas anonymt och 

det går inte att spåra en enkät tillbaka till Er. Alla svar kommer bara att användas till denna 

uppsats och lämnas inte vidare till tredje part. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Julia Kindvall och Frida Nilsson 

Magisterprogrammet Redovisning/Finansiering  

Linnéuniversitetet i Växjö 
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Bilaga 4 – Enkät Redovisningsstudenter 
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Bilaga 5 – Följebrev Revisorsassistenter 

Följebrev till enkät  

Hej! 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som skriver vår magisteruppsats i 

redovisning under handledning av Biträdande professor i företagsekonomi Timurs Umans.  

Vår uppsats handlar om hur revisionsbyråers employer branding påverkar 

redovisningsstudenters sannolikhet att ansöka till framtida arbetsgivare samt sannolikheten att 

revisorsassistenter stannar kvar i organisationen. Vi skickar det här mailet för att vi undrar om 

Ni skulle vilja delta i denna undersökning. Enkäten som vi skulle uppskatta att Ni kunde ta er 

tid till att svara på finns bifogad via länk i detta mejl och enkäten beräknas ta ca 5 minuter att 

besvara. Enkätens frågor behandlar hur Ni upplever den revisionsbyrå där Ni är anställd.   

Vi skulle uppskatta Ert svar. Enkätsvaren som samlas in kommer att behandlas anonymt och 

det går inte att spåra enkäten tillbaka till Er. Alla svar kommer bara att användas till denna 

uppsats och lämnas inte vidare till tredje part.  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Julia Kindvall och Frida Nilsson 

Magisterprogrammet Redovisning/Finansiering  

Linnéuniversitetet i Växjö 

 

Kontaktinformation  

kindvallnilsson@yahoo.se 

 

Handledare 

Timurs Umans 

Biträdande professor företagsekonomi 

Kontakt: timurs.umans@hkr.se 

 

mailto:kindvallnilsson@yahoo.se
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Bilaga 6 – Enkät Revisorsassistenter 
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