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Sammanfattning  

Inom tjänsteföretag har mänskliga resurser blivit alltmer centrala då de utgör en av 

organisationers viktigaste tillgångar. Konkurrensen om de mest kvalificerade 

medarbetarna har därmed ökat. Organisationer har därför börjat marknadsföra sig 

alltmer som arbetsgivare via employer branding, för att uppfattas som en attraktiv 

arbetsgivare. Då tidigare forskning har presenterat attribut som utgör en attraktiv 

arbetsgivare, undersöker denna studie om de attributen även går att applicera på 

revisionsbyråer tillhörande Big 7.  Syftet med studien är att förklara vilka associationer 

som ökar den positiva inställningen till respektive revisionsbyrå i Big 7 som potentiell 

arbetsgivare. Därutöver är syftet att jämföra revisionsbyråerna med varandra för att 

belysa likheter och skillnader. Då studien riktar sig till potentiella medarbetare, som 

inom snar framtid ska ut på arbetsmarknaden, ansågs ekonomistudenter mest lämpliga 

för studien. En kvantitativ undersökning genomfördes. En enkät sändes ut till 

ekonomistudenter på lärosäten runtom i Sverige, för att undersöka inställningen till 

revisionsbyråer tillhörande Big 7 som potentiell arbetsgivare. En korrelationsanalys och 

en multipel linjär regression genomfördes för att testa vår modell. Det visar att den 

konstruerade modellen även kan mäta arbetsgivarimage och är därmed applicerbar på 

revisionsbyråerna. Slutsatserna till studien är att ekonomistudenter inte värdesätter de 

ekonomiska värdena i samma utsträckning som de funktionella och psykologiska 

värdena vid val av arbetsgivare. Studiens bidrag är att revisionsbyråerna inom Big 7 kan 

jämföra om studenters uppfattningar stämmer överens med hur revisionsbyråerna vill 

uppfattas som potentiell arbetsgivare. 
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Abstract 

 

Human resources are one of the most important assets of a service firm, and the 

competition for the most qualified employees has increased. As a result, organizations 

promote themselves through employer branding, to be perceived as an attractive 

employer. While previous research presents attributes that constitute an attractive 

employer, this study examines if these attributes also can be applied to accounting firms 

part of Big 7. The aim of this study is to find which attributes that increases students’ 

attitudes toward Big 7 as a potential employer. To find similarities or differences 

between the accounting agencies, they were compared with each other. A survey was 

distributed to business students, as the target audience of this study were potential 

employees, who will enter the labor market in a near future. The survey was sent to 

students at universities in Sweden, to investigate attitudes toward accounting firms part 

of Big 7 as a potential employer. A correlation analysis and a multiple linear regression 

were performed to test our designed model. It is evident that our model can be applied 

to measure employer image. In conclusion, business students do not value economic 

values to the same extent as they value functional and psychological values when 

choosing an employer. The contribution of this study applies to accounting firms part of 

Big 7, as they can compare if students' perceptions about the firms are consistent with 

what accounting firms as potential employers want to be perceived as. 
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1. Inledning 
 

Inledningsvis presenteras bakgrunden kring ämnet employer brand 

(arbetsgivarvarumärke) och dess betydelse för organisationer generellt samt för 

revisionsbyråer. I problematiseringsavsnittet presenteras utbudet av 

kommunikationskanaler och hur ett varumärke kan uppfattas. Slutligen redogörs 

behovet av mer forskning inom ämnet, syftesformuleringen samt dispositionen över 

arbetet. 

 

1.1 Bakgrund 

 

”Konkurrens om rätt personal tvingar företag att lägga mer resurser på sitt 

arbetsgivarvarumärke och tjänster som ”talangjägare” blir allt vanligare” (Dagens 

industri, 2015a, s.1). Så uttrycker sig rekryteringsföretaget Randstad vid världens största 

varumärkesundersökning gällande employer branding, där 23 länder deltog (Dagens 

industri, 2015a). Varumärke har länge används för att stärka en organisations produkter 

och har associerats med enskilda individers uppfattningar, som i sin tur skapar rykte om 

en organisations varor eller tjänster (Love & Singh, 2011). Med tiden har organisationer 

börjat fokusera mer på kopplingen mellan varumärke och de mänskliga resurserna för 

att kunna bli en så attraktiv arbetsgivare som möjligt (Näppä, Farshid, & Foster, 2014). 

På så vis har employer branding blivit ett centralt begrepp i dagens samhälle, eftersom 

det blivit alltmer ökad konkurrens mellan organisationer, när det handlar om att kunna 

attrahera och behålla de mest kompetenta medarbetarna i olika branscher runt om i 

världen (Mahroum, 2002). Ett ytterligare exempel på att användandet av employer 

branding i organisationer är ett aktuellt ämne, förekommer i en intervju i dagens 

industri. Elisabeth ED Widegren, som ansvarar för rekrytering samt arbetar med 

employer branding på Volvo Cars, uttalar sig enligt följande; ”Vi har betydligt mer 

fokus på employer branding i dag än vad vi har haft tidigare. Men det viktigaste är inte 

att kommunicera brett utan att kommunicera mot de grupper där vi konkurrerar med 

många andra företag” (Dagens industri, 2015b, s.1). 

 

1.1.2 Intern och extern employer branding 

 

Employer branding handlar om att både internt och externt tillgodose vad som utgör en 
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attraktiv arbetsgivare. Det interna perspektivet handlar om hur organisationer arbetar för 

att behålla sina kvalificerade medarbetare medan det externa perspektivet handlar om att 

försöka locka till sig potentiella medarbetare (Backhaus & Tikoo, 2004). 

 

De aktiviteter ledningen genomför inom en organisation, för att samtliga medarbetare 

ska sträva mot företagets målsättningar samt efterleva de värderingar en organisation 

vill förmedla genom sitt varumärke, kallas för intern employer branding (Backhaus & 

Tikoo, 2004). Tillämpningen av intern employer brandning fokuserar därför på 

organisationen internt för att medarbetarna ska leverera det som förväntas av 

organisationen och dess varumärke (Foster, Punjaisri & Cheng, 2010). Ambler och 

Barrow (1996) poängterar att de mänskliga resurserna är viktiga i en organisation. De 

mänskliga resurserna är framförallt av betydelse inom tjänstesektorn, där medarbetarna 

är en stor bidragande faktor till hur organisationen uppfattas av sin omvärld (Foster 

m.fl., 2010; Xie, Bagozzi, & Meland, 2015). Backhaus och Tikoo (2004) förklarar 

därför att mänskliga resurser och företagets varumärke är några av en organisations 

viktigaste tillgångar. Att investera i mänskliga resurser kan därmed förbättra en 

organisations resultat avsevärt (Backhaus & Tikoo, 2004). Genom att dra nytta av olika 

kompetenser samt sträva mot att ha motiverade medarbetare, kan det i sin tur öka 

kvaliteten på service till kunder (Bruhn & Georgi, 2009). Intern employer branding 

strävar även efter att få sina medarbetare att stanna inom organisationen. Genom att 

skapa en positiv bild av organisationen och dess företagskultur, talar medarbetare i sin 

tur gott om organisationen och sprider det vidare till kunder, vänner och bekanta 

(Backhaus & Tikoo, 2004). 

 

Extern employer branding handlar om att kunna attrahera potentiella medarbetare 

genom marknadsföring av sitt arbetsgivarvarumärke (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Employer branding bidrar till att kommunicera vad en organisation står för, vilket i sin 

tur lockar rätt medarbetare till att söka sig till just den specifika organisationen (Love & 

Singh, 2011). Då konkurrensen om att anställa högutbildade och de mest kompetenta 

medarbetarna i sin organisation ständigt ökar, kommer employer branding bli alltmer 

betydande i en organisation i framtiden. Forskare antyder att konkurrensen om att ha de 

mest kvalificerade medarbetarna i sin organisation, med tiden, kommer vara minst lika 

viktigt som konkurrensen om att vinna kunder (Berthon, Ewing, & Hah, 2015). Figur 

1.1 presenterar ramverket för employer branding enligt Backhaus och Tikoo (2004). 
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Figur 1.1 Intern och extern employer branding baserad på Backhaus och Tikoo (2004) 

 

 

 

1.1.3 Employer branding i revisionsbyråer 

 

I likhet med att konkurrensen ökat i andra branscher, har konkurrensen även ökat i 

revisionsbranschen. En orsak till att konkurrensen ökat kraftigt, specifikt i 

revisionsbranschen, kan bero på att revisionsplikten avskaffades i Sverige år 2010. Det 

har resulterat i att revisionsbyråer fått marknadsföra sig alltmer (Carrington, 2014). 

Tidigare har marknadsföring av tjänster betraktats som oetiskt, men revisorer har fått 

anpassa sig till förhållandena och de är i allmänhet positiva till att marknadsföra sig mer 

(Broberg, Umans, & Gerlofstig, 2013). 

 

Medarbetarna är den viktigaste tillgången och största konkurrensfördelen för 

tjänsteföretag (Foster m.fl., 2010), det är därför viktigt för revisionsbyråerna att arbeta 

kontinuerligt med employer branding. Ett aktivt arbete med employer branding kan leda 

till att organisationer bibehåller och attraherar kompetenta samt högutbildade 

medarbetare (Dagens industri, 2015b). Varje år genomförs undersökningar för att bland 

annat utse den bästa arbetsgivaren inom olika branscher. De medverkade 

organisationerna kan exempelvis kategoriseras in i små, medelstora och stora bolag. 

Resultaten av undersökningarna kan sedan användas i de medverkade organisationernas 

employer branding, med avsikten att kunna stärka varumärket och framstå som en 

attraktiv arbetsgivare (Love & Singh, 2011). Exempelvis genomför det multinationella 

företaget Universum en undersökning där medarbetare i olika företag och branscher får 
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betygsätta sin nuvarande arbetsgivare (Universum, 2015). Ett företag som har använt sig 

av resultatet från Universums undersökning är revisionsbyrån Grant Thornton. Då Grant 

Thornton hamnade på en sjätte placering i kategorin Sveriges bästa arbetsgivare 2015, 

och blev därmed den bästa arbetsgivaren i revisionsbranschen, har företaget använt sig 

av utmärkelsen på sin hemsida samt sociala medier (Grant Thornton, 2015; Grant 

Thornton, 2016). Att företaget aktivt använt utmärkelsen på sociala medier och 

hemsidor kan tolkas som att de använder utmärkelserna som ett verktyg för att stärka 

sitt employer brand och attrahera medarbetare. Undersökningar som Universum 

genomför har blivit en viktig måttstock för arbetsgivare för att kunna förstå hur väl 

arbetsgivaren lyckas attrahera sina medarbetare samt att kunna behålla dem 

(Universum, 2015).  

 

Vidare har Universum även gjort en undersökning på studenter, det vill säga potentiella 

medarbetare, från 30 olika högskolor och universitet i Sverige som rankar sin 

drömarbetsgivare i företagsbarometern. I ekonomikategorin gällande de större 

arbetsgivarna, hamnade revisionsbyrån EY på en sjätte plats i kategorin Sveriges 

drömarbetsgivare år 2015 och blev därmed den bästa tillhörande revisionsbranschen. 

Ytterligare en revisionsbyrå som placerade sig på topp tio i samma kategori är PwC, 

som hamnade på en åttonde plats (Universum, 2016). 

 

De fyra största revisionsbyråerna i världen kallas för Big 4 baserat på deras storlek och 

globala utsträckning. De företag som inkluderas i Big 4 är Pricewaterhouse Coopers 

(PwC), Ernst & Young (EY), KPMG och Deloitte (FAR, 2013). Forskning har visat att 

de som söker sig till Big 4 framför andra revisionsbyråer, anser att Big 4 har bra rykte, 

eftersom de kan erbjuda bättre utbildning till sina medarbetare. Det leder till att 

attityderna kring Big 4 gynnas (Bagley, Dalton, & Ortegren, 2012). Det har även 

framkommit i undersökningar att investerare upplever att revisionskvaliteten är högre 

hos Big 4 än andra revisionsbyråer (Boone, Khurana, & Raman, 2010). Lennox (1999) 

antyder även på att stora revisionsbyråer i de flesta fall har ett bättre rykte än små 

byråer. Eftersom stora revisionsbyråer i regel har mer ekonomiska resurser än de små 

ökar det marknadens förtroende då dessa kan användas som verktyg för att ge högre 

kvalitet i sina revisioner (Sun & Liu, 2011). Medarbetare i stora revisionsbyråer är mer 

angelägna om att värna om sitt varumärkes rykte, vilket kan förklara den högre 

revisionskvaliteten i stora byråer (Sun & Liu, 2011). Utöver Big 4 kommer ytterligare 
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tre revisionsbyråer att undersökas i denna studie. De tre revisionsbyråerna som 

tillkommer är Grant Thornton, BDO och Mazars, vilka är tre företag som syns alltmer 

inom revisionsbranschen. De sju nämnda revisionsbyråerna är globala aktörer som är 

verksamma i Sverige, och enligt FARs branschtidning Balans går under benämningen 

Big 7 (FAR, 2014). Som tidigare nämnt utsågs Grant Thornton till branschbäst vid en 

undersökning gällande Sveriges bästa arbetsgivare år 2015 (Universum, 2015). BDO är 

ett företag som ständigt växer och förvärvar medarbetare från deras konkurrenter (FAR, 

2016). Vidare framgår det att BDO arbetar med employer branding, eftersom de syns på 

olika event vid olika universitet och högskolor i Sverige (BDO Sverige). Mazars är även 

med och konkurrerar om de bästa medarbetarna och syns ute på mässor och 

arbetsmarknadsdagar hos studenter (Mazars, 2016). Med ovan information är det 

intressant att studera även de tre revisionsbyråerna, då det inte finns särskilt mycket 

forskning om dem. Avsikten är därför att undersöka om det finns likheter eller 

skillnader gällande associationerna till de olika revisionsbyråerna. 

 

1.2 Problematisering 

 

Företag kan använda sig av olika kanaler för att kommunicera och sprida sitt 

varumärke. Ett sätt att kommunicera sitt varumärke är employer branding. Forskning 

har visat att organisationer använder sig av employer branding som en strategi för att 

kunna förbättra deras rykte (Berthon m.fl., 2005). Ju mer organisationer arbetar med 

employer branding, desto högre sannolikhet är det att potentiella samt befintliga 

medarbetare väljer att arbeta för arbetsgivaren (Wilden, Guergan, & Lings, 2010). Det 

traditionella sättet att marknadsföra sig är via reklam (Love & Singh, 2011), men 

publicitet i tidningar och hemsidor är även andra kanaler som företag kan kommunicera 

sitt varumärke via. Marknadsföringen görs för att kunna skapa gott rykte och locka 

kvalificerade potentiella medarbetare att söka arbete (Davison, Maraist, & Bing, 2011). 

Att kommunicera sitt varumärke är inte helt enkelt (Heide, Johansson, & Simonsson, 

2005). Informationen som ges ut ska kunna tolkas av mottagaren och försöka skapa en 

slags samhörighet mellan människor, oavsett om det är en dialog som förs eller om det 

är via hemsidor. På grund av den digitala utvecklingen, har sociala medier och andra 

nätverksplatser även blivit ett sätt för organisationer att kommunicera sitt varumärke via 

(Davison m.fl.,2011). Eftersom förändringar sker snabbt i den globaliserade och 

digitaliserade världen, har det resulterat i ett ökat utbud av diverse 
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kommunikationskanaler. Det ökade utbudet av kommunikationskanaler kan skapa 

förvirring och stress istället för att uppfattas som en tillgång. På grund av den mängd 

kanaler som finns, kan det uppstå budskapskrockar och missuppfattningar mellan 

företaget och mottagaren. För att mildra budskapskrockarna gäller det för varje 

organisation att hitta rätt kommunikationskanal för den målgrupp de vill nå ut till, för att 

därigenom förmedla ut väsentlig information (Heide m.fl., 2005).  

 

Ett varumärke skapar olika associationer från allmänheten, varumärkesimage (brand 

image), och det påverkar i sin tur en organisations attraktionskraft. I arbetet med 

employer branding, försöker organisationer kommunicera sitt varumärke genom att 

förmedla de bilder och attribut som organisationer har om sig själva (Backhaus & 

Tikoo, 2004). Det är, som ovan nämnt, inte helt enkelt att kommunicera med sitt 

varumärke (Heide m.fl., 2005). Målet är att allmänheten ska associera en organisation 

med de specifika bilder och attribut som organisationen förmedlat ut, 

varumärkesidentitet (brand identity), eftersom det ökar sannolikheten för potentiella 

medarbetare att söka sig till organisationen. Med andra ord försöker en organisation 

förmedla och uttrycka en så positiv bild av arbetsplatsen som möjligt, vilket kan locka 

till sig kvalificerade och potentiella medarbetare. Exempel på positiva attribut som 

organisationer försöker förmedla kan vara; utbildning, karriärmöjligheter och personlig 

utveckling (Backhaus & Tikoo, 2004). Uppfattningar om en organisations 

varumärkesimage kan variera för olika grupper eftersom individer kan ha erhållit olika 

intryck och erfarenheter från olika källor (Gatewood, Gowan, & Lautenschlager, 1993). 

Problematik uppstår när bilden som organisationer förmedlar ut, varumärkesidentitet, 

inte stämmer överens med den varumärkesimage som allmänheten har om samma 

organisation. När det handlar om organisationer som befinner sig inom samma bransch, 

exempelvis revisionsbyråer, är det även svårt att särskilja sina förmedlade attribut från 

sina konkurrenter (Backhaus & Tikoo, 2004).  

 

1.2.1 Behovet av mer forskning 

 

Medarbetarna är som tidigare nämnt den viktigaste tillgången i tjänsteföretag. För att 

kunna bibehålla samt attrahera de mest kompetenta medarbetarna är det därför viktigt 

att aktivt arbeta med employer branding i organisationer (Ambler & Barrow, 1996; 

Dagens industri, 2015b). Dock finns det forskare som förklarar att det inte finns 
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tillräckligt med forskning vad beträffar värdet av employer branding för organisationer 

(Wildén m.fl., 2010). Även Ambler och Barrow (1996) menar att det saknas forskning 

gällande om tillämpningen av employer branding faktiskt har en positiv effekt på 

företaget. 

 

Som tidigare nämnts har organisationer på senare tid börjat tillämpa employer branding 

på sociala medier, men det finns brist på undersökningar som visar vilken betydelse den 

nya marknadsföringskanalen har fått för att öka attraktiviteten som arbetsgivare 

(Sivertzen mf.l, 2013).  Dessutom behövs mer forskning om hur potentiella medarbetare 

påverkas av employer branding signaler (Love & Singh, 2011). Forskning saknas även 

gällande hur potentiella medarbetare utvärderar sina potentiella arbetsgivare (Wilden 

m.fl., 2010; Backhaus & Tikoo, 2004). Därför fokuserar denna studie på att undersöka 

det externa perspektivet i employer branding om hur Big 7 revisionsbyråers 

varumärkesimage uppfattas av potentiella medarbetare, det vill säga ekonomistudenter. 

Studien kommer att vara till nytta för respektive revisionsbyrå inom Big 7, då de med 

hjälp av undersökningens resultat kan se om studenters uppfattningar, 

varumärkesimage, stämmer överens med hur byråerna själva vill uppfattas, 

varumärkesidentitet. Med hjälp av studiens resultat kan revisionsbyråerna även se om 

det finns likheter eller skillnader mellan byråerna, vilket kan vara en hjälp till hur de på 

ett strategiskt sätt ska kunna skaffa sig konkurrensfördelar.  

 

1.2.2 Syfte 

 

Syftet med studien är att förklara vilka associationer som ökar den positiva inställningen 

till respektive revisionsbyrå i Big 7 som potentiell arbetsgivare. Därutöver är syftet att 

jämföra revisionsbyråerna med varandra för att belysa likheter och skillnader. 

 

1.2.3 Uppsatsens disposition 

 

Efter att ha presenterat första kapitlet med inledningen och dess bakgrund, 

problematisering och syfte, består uppsatsen vidare av fem kapitel (Figur 1.2). Vidare 

illustrerar figur 1.2 de olika kapitlen för att kunna få en enklare översikt över 

dispositionen av uppsatsarbetet. I det andra kapitlet beskrivs de teorier som anses vara 

relevanta för studien. De avsnitt som kommer att behandlas är varumärke, employer 
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1
• Inledning

2
• Teoretisk referensram

3
• Metod

4
• Resultat och analys

5
• Diskussion och slutsats

branding, att kommunicera sitt employer brand, teorin om brand equity, 

arbetsgivarattraktion samt social identitetsteori. Slutligen presenteras en egen 

konstruktion av en modell, då den ligger till grund för studien. I det tredje kapitlet 

beskrivs valet av metod samt tillvägagångssättet som genomförts för studien. Även 

forskningsetik, studiens validitet och reliabilitet samt källkritik kommer att presenteras. 

I det fjärde kapitlet presenteras resultatet och analysen över det empiriska materialet. I 

det femte och sista kapitlet förs en diskussion över resultatet och kopplingar till teorin 

kommer att dras. Därefter kommer generella slutsatser att framföras. Forskningens 

bidrag, begränsningar och förslag till framtida forskning kommer slutligen att 

framföras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.2 Disposition över uppsatsarbetet 

 

2. Teoretisk referensram 

 
I följande kapitel kommer teorier som anses relevanta för studien att tas upp. 

Inledningsvis redogörs för definitionen av ett varumärke samt dess olika beståndsdelar. 

Därefter beskrivs employer brand följt av vikten att kommunicera sitt employer brand, 

brand equity teorin samt arbetsgivarattraktion. Sedan förklaras social identitetsteorin för 

att slutligen presentera en egen modellutveckling baserad på nämnda teorier. 
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2.1 Varumärke 

 

Det finns olika definitioner om vad ett varumärke innefattar. Heide m.fl (2005) 

definierar varumärke som den bild organisationen vill förmedla till sin omvärld. Keller 

(1993) beskriver varumärket som de associationer kunder minns och kopplar företaget 

med. I takt med att konkurrensen ökar blir varumärket en viktig faktor för att hålla 

konkurrenterna borta. Varumärke anses därmed vara en av organisationens viktigaste 

tillgångar (Durmaz & Yasar, 2016), och därför är en väl genomtänkt varumärkesstrategi 

viktigt för en organisations framtid (llaster & Lindgreen, 2011). Aaker (1996) förklarar 

att varumärke kan delas upp i olika beståndsdelar som är viktiga att ta hänsyn till när 

organisationer ska utveckla en bra varumärkesstrategi.  

 

Den första av beståndsdelarna i varumärket är varumärkesimage (brand image), vilket 

är hur omvärlden uppfattar varumärket (Aaker, 1996). I likhet med Aaker (1996) 

förklarar Heide (2015) att begreppet image innebär hur en organisation uppfattas av 

olika grupper. Varumärkesidentitet (brand identity) är den andra av varumärkets 

beståndsdelar (Aaker, 1996). Varumärkesidentitet är den målsättning en organisation 

sätter, för hur de vill att varumärket ska uppfattas av sin omvärld. Det kan innebära 

vilka associationer varumärket ska förknippas med i form av exempelvis en logotyp, 

talespersoner, en viss produkt eller tjänst (Aaker, 1996). Utifrån varumärkesimage och 

varumärkesidentitet utvecklas i sin tur den del av varumärket som ska kommuniceras 

till en specifik målgrupp samt hur den ska förmedlas, vilket kallas för 

varumärkesposition (brand position) (Aaker, 1996). Varumärkesposition är även den 

delen av varumärket som differentierar organisationen från dess konkurrenter. Det görs 

genom att bedöma vilka kommunikationskanaler och implementeringsvägar 

organisationer använder sig utav för att kunna nå den specifika målgruppen (Aaker, 

1996).  

 

2.2 Employer branding  

 

Tidigare associerades varumärke för det mesta med en organisations konsumentvaror 

och tjänster (Love & Singh, 2011), men idag är varumärkets omfattning allt bredare 

(Barrow & Mosley, 2005). En organisations kärnvarumärke eller kärnvärden består av 

två delar, nämligen ett employer brand och ett konsumentvarumärke (customer brand). 
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De båda varumärkena riktar sig till olika målgrupper. Employer branding riktar sig till 

befintliga och potentiella medarbetare, medan konsumentvarumärket riktar sig till 

konsumenterna. Dock krävs det att båda varumärkena har samma värdegrunder 

eftersom de är beroende av varandra, då utvecklingen av ett employer brand måste 

samspela med konsumentvarumärket och vice versa (Barrow & Mosley, 2005). Figur 

2.1 visar en integrerad varumärkesmodell om hur organisationens employer brand och 

konsumentvarumärke utgörs av organisationens kärnvärden. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 Integrerad varumärkesmodell baserad på Barrow och Mosley (2005) 

 

Till en början myntades begreppet employer brand av Ambler och Barrow (1996). 

Studien av Ambler och Barrow (1996) undersökte om varumärkesarbetet kunde 

appliceras på hanteringen av mänskliga resurser. I deras undersökning framgick det att 

tillämpningen av marknadsföring även fungerade på personal- och rekryteringsarbetet 

(Ambler & Barrow, 1996). Konceptet tillämpas till stor del inom tjänsteföretag, där 

medarbetarna är centrala då de representerar organisationens varumärke genom 

samspelet med kund. Employer brand är ett varumärke som fokuserar på ett specifikt 

segment eller målgrupp, det vill säga befintliga och potentiella medarbetare (Ambler & 

Barrow, 1996). För att attrahera och motivera medarbetare sker ett ömsesidigt utbyte 

mellan medarbetare och organisationen (Ambler & Barrow, 1996). Ambler och Barrow 

(1996) definierar employer branding som “the package of functional, economic and 

psychological benefits provided by employment, and identified with the employing 

company” (s. 187). Med andra ord beskrivs employer brand som den uppsättning 

funktionella, ekonomiska och psykologiska förmåner organisationen erbjuder sina 

anställda och de attribut som varumärket förknippas med (Ambler & Barrow, 1996). 

Innebörden av de tre förmånerna; funktionella, ekonomiska och psykologiska 

presenteras nedan: 

 

 jjj  
Employer 

brand 

proposition 

Core 

proposition 

Customer 

brand 

proposition 
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 Funktionella – är de attribut som är relaterade till användbarhet eller 

utvecklingsmöjlighet för en individ, som gör en arbetsgivare attraktiv. 

 Ekonomiska - är de attribut som innebär materiella eller monetära vederlag som 

erbjuds, vilket gör en arbetsgivare attraktiv. 

 Psykologiska – är de känslomässiga attribut som en arbetsgivare kan erbjuda 

som förmedlar samhörighet och meningsfullhet till en individ (Ambler & 

Barrow, 1996). 

 

 

Backhaus och Tikoo (2004) förklarar att det finns likheter mellan en organisations 

konsumentvarumärke och employer brand, men framförallt två huvudsakliga skillnader. 

Den första skillnaden är att employer brand är utmärkande för hur en organisation 

identifieras som arbetsgivare. Den andra skillnaden är att konsumentvarumärket främst 

riktar sig till sina externa intressenter, medan employer brand riktar sig till både sina 

interna och externa intressenter (Backhaus & Tikoo, 2004).  

 

Det finns många olika benämningar på begreppet employer brand, och en ytterligare 

definition på begreppet lyder; “the process of building an identifiable and unique 

employer identity, and the employer brand as a concept of the firm that differentiates it 

from the competitors” (Sivertzen, Nilsen, & Olafsen, 2013 s.474). Employer branding 

konceptet blir således ett strategiskt verktyg i organisationer med syftet att skapa en 

unik arbetsgivaridentitet för att kunna differentiera sig gentemot sina konkurrenter 

(Backhaus & Tikoo, 2004). För att framstå som en attraktiv arbetsgivare är det en fördel 

om organisationer tar reda på vilka attribut målgrupperna förknippar med en attraktiv 

arbetsplats. De attributen integreras sedan i organisationens employer brand (Berthon 

m.fl., 2005). Organisationer som använder sig av employer branding strategin kan skapa 

ett konkurrenskraftigt varumärke, vilket attraherar och motiverar både kvalificerade 

potentiella- och befintliga medarbetare (Wilden m.fl., 2010). Attraherar organisationer 

rätt talangfulla medarbetare, kan det leda till förbättrad arbetsprestation som i sin tur ger 

ökade kundrelationer som medför gott rykte för organisationen (Ambler & Barrow 

1996).  

 

En tydlig förändring i organisationers tankesätt och strategier, när det handlar om 

employer branding, kan exempelvis studeras i dagens platsannonser (SvD Näringsliv, 
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2015). Tidigare användes platsannonser i huvudsak vid rekrytering för att underlätta för 

organisationer i urvalsprocessen. Förr var utformningen av platsannonserna mer 

konkreta då de innehöll kravspecifikationer och en förutbestämd lön. Idag är 

platsannonserna snarare utformade för att sälja in tjänsten, och på det sättet attrahera 

kvalificerade medarbetare. Förändringen i platsannonser kan förklaras med den ökade 

medvetenheten hos bolagen, som idag har insett att de, utöver kunderna, även behöver 

konkurrera om de mest kunniga och kompetenta medarbetarna (SvD Näringsliv, 2015). 

Studier visar att arbetssökandes beslut, i valet om framtida arbetsgivare, påverkas av en 

organisations rykte och employer branding. Därför är det betydelsefullt för 

organisationer att marknadsföra sitt varumärke för att kunna attrahera rätt målgrupp och 

potentiella medarbetare så tidigt som möjligt i rekryteringsprocessen (Collins & Han, 

2004).  

 

2.2.1 Att kommunicera sitt employer brand 

 

Kommunikation har en central betydelse för organisationer (Cable & Yu, 2006; Heide, 

Johansson & Simonsson, 2005). För en tid tillbaka var det svårare att hitta information 

om olika organisationer (Petrov, Zubac & Milojević, 2015). Sedan digitaliseringen ökat, 

har det resulterat i att människor idag är ständigt uppkopplade på nätet (Ström, 2010). 

Därmed har det öppnat upp för nya strategiska kommunikationskanaler till 

organisationer för att kunna bygga upp sitt varumärke och börja kommunicera externt 

(Leekha Chhabra & Sharma, 2014). 

 

Hur organisationer kommunicerar sitt varumärke som arbetsgivare påverkar hur 

potentiella medarbetare uppfattar verksamheten (Cable & Yu, 2006; Wilden m.fl., 

2010). En avsikt med att kommunicera sitt employer brand är nämligen att försöka 

skapa en bild och medvetenhet hos de potentiella medarbetarna som att det är en bra 

arbetsplats att arbeta för (Backhaus & Tikoo, 2004). Den bild och de uppfattningar som 

uppstår kan i sin tur, på ett enkelt sätt, spridas vidare till andra via word-of-mouth 

(Berthon m.fl., 2005). 

 

Det finns en mängd olika kommunikationskanaler som organisationer kan marknadsföra 

sig via (Ström, 2010). Förutom att synas via reklam (Berthon m.fl., 2005) och hemsidor, 

finns det bloggar, Facebook och andra sociala medier som organisationer kan nå ut sitt 
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budskap via för att kunna attrahera och behålla medarbetare (Leekha Chhabra & 

Sharma, 2014). På exempelvis sociala nätverk kan individer enkelt och snabbt bilda sig 

en uppfattning om organisationer, genom att söka information eller utbyta recensioner 

om organisationers produkter och tjänster (Leekha Chhabra & Sharma, 2014; Petrov 

m.fl., 2015). Sociala nätverk är de mest använda och populära verktyget på internet i 

dagens samhälle (Nikolaou, 2014). Då internet används av allt ifrån potentiella kunder, 

medarbetare, konsumenter, leverantörer till konkurrenter kan organisationer utnyttja 

dessa målgrupper i sina marknadsföringsstrategier (Petrov m.fl., 2015).  

 

Potentiella medarbetare föredrar dock mer de organisationer som är på plats och möter 

upp dem fysiskt sätt samt framför företagspresentationer. Det kan exempelvis vara 

arbetsmarknadsdagar, karriärmässor eller andra liknande aktiviteter (Cable & Yu, 

2006). Det uppfattas nämligen som de organisationer har ett starkt employer brand och 

förknippas därmed som en attraktiv arbetsgivare (Cable & Yu, 2006; Leekha Chhabra & 

Sharma, 2014). Därför är det viktigt att organisationer kan hantera och välja de kanaler 

de vill kommunicera genom, för att på ett strategiskt sätt lyckas positionera sitt 

varumärke till den målgrupp som de vill nå ut till (Leekha Chhabra & Sharma, 2014). 

 

2.2.2 Brand equity  

 

Brand equity är en teori som bygger på många olika dimensioner (Keller, 1993). 

Sammanfattningsvis handlar teorin om hur en organisation kan uppfattas och hur 

organisationen kan stärka sitt varumärke (Backhaus & Tikoo, 2004). Brand equity kan 

kopplas både till ett konsumentvarumärke (Keller, 1993), och ett employer brand som 

istället riktar sig till potentiella- och befintliga medarbetare (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Som tidigare nämnt, behöver organisationer hitta olika strategier för att kunna stärka sitt 

varumärke och hålla konkurrenterna borta (llaster & Lindgreen, 2011; Durmaz & Yasar, 

2016). Organisationer behöver därför skaffa sig kunskap om den varumärkesimage som 

den tänkta målgruppen associerar organisationen med (Keller, 1993; Backhaus & 

Tikoo, 2004). Genom att ta reda på vilka attribut som finns, kan organisationer i sin tur 

göra strategiska beslut om hur de på bästa sätt ska kunna stärka sitt varumärke till syfte 

att exempelvis locka fler konsumenter eller locka fler kvalificerade medarbetare till 

organisationen (Keller, 1993; Backhaus & Tikoo, 2004). Keller (1993) har delat in 

teorin i två perspektiv, varumärkeskännedom och varumärkesimage och därmed 
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modifierat teorin genom att kalla den för customer-based brand equity. 

Varumärkeskännedom innefattar hur en individ eller konsument kan känna igen eller 

har ett minne av ett visst varumärke (Keller, 1993). Varumärkesimage är, som tidigare 

nämnt, de uppfattningar eller egenskaper som förknippas med varumärket och dess 

organisation (Keller, 1993; Aaker, 1996). Ett starkt customer-based brand equity 

uppstår när konsumenten har kännedom om varumärket eller kan associera 

organisationen med positiva attribut. Associationerna till attributen bildas när 

konsumenten med egen erfarenhet har varit i kontakt med en organisation eller hört 

talas om organisationen av andra, via word-of-mouth (Keller, 1993). Ovanstående 

information kan även kopplas ihop till employer branding. Ju mer en potentiell 

medarbetare kan känna igen ett varumärke som arbetsgivare, samt uppfattas som en 

attraktiv arbetsgivare desto starkare employer brand equity har organisationen (Berthon 

m.fl., 2005). 

 

2.2.3 Arbetsgivarattraktion 

 

Forskning har visat att attraktiva organisatoriska attribut har en stor betydelse för 

befintliga och potentiella medarbetare när det handlar om val av arbetsplats (Backhaus 

& Tikoo, 2004; Leekha Chhabra & Sharma, 2014). Backhaus och Tikoo (2004) 

förklarar att employer brand bidrar med två viktiga tillgångar, varumärkeslojalitet och 

varumärkesassociationer. Employer brand påverkar en organisations värdegrunder och 

organisationskultur, som sedan bidrar till varumärkeslojalitet hos de anställda. 

Varumärkesassociationerna är de som formar organisationens arbetsgivarimage 

(employer brand image), vilka i sin tur avgör arbetsgivarens attraktion (Backhaus & 

Tikoo, 2004). Berthon m.fl., (2005) konstruerade ett mätinstrument, EmpAt, som mätte 

attraktionskraften hos arbetsgivare. Berthon m.fl., (2005) har i sin studie utgått ifrån 

Ambler och Barrows (1996) tre dimensioner, funktionella, ekonomiska och 

psykologiska, för att ta reda på vilka attribut som studenter värdesätter vid val av 

framtida arbetsplats. Berthon m.fl,. (2005)  utvidgade sedan de tre dimensionerna till 

fem dimensioner: 
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 Intressevärde (Interest value) – bedömer i vilken utsträckning en individ 

attraheras av en spännande arbetsmiljö eller möjligheten att producera 

högkvalitativa produkter eller tjänster. 

 Socialt värde (Social value) – bedömer i vilken utsträckning en individ 

attraheras av teamarbete eller goda relationer med sina kollegor. 

 Utvecklingsvärde (Development value) – bedömer i vilken utsträckning en 

individ attraheras av förtroende, självkänsla och erfarenhet som kan leda till 

framtida anställningar.  

 Tillämpningsvärde (Application value) – bedömer i vilken utsträckning en 

individ attraheras av möjligheten att tillämpa det man lärt sig, för att exempelvis 

lära andra. 

 Ekonomiskt värde (Economic value) – bedömer i vilken utsträckning en 

individ attraheras av ekonomiska fördelar, exempelvis hög lön eller möjligheten 

att avancera inom företaget.  

  

Genom att ta reda på och skapa en medvetenhet om vilka attribut inom de olika 

dimensionerna som utgör en attraktiv arbetsgivare, måste organisationer använda dessa 

attribut i deras employer brand (Berthon m.fl., 2005). Uppsättningen attribut som en 

arbetsgivare kan erbjuda sina medarbetare i utbyte mot kunskapen, engagemanget och 

skickligheten medarbetarna tillför organisationen kallas för Employer value proposition 

(EVP). Då organisationens erbjudande stämmer överens med medarbetarnas värderingar 

kan det leda till engagemang och trivsel på arbetet (Sengupta, Bamel, & Singh, 

2015).  Uppsättningen attribut kan variera och anpassas efter vilka värdepreferenser 

som gäller i det samhället som organisationen verkar i (Sengupta m.fl., 2015). 

Forskning har visat att arbetsvärderingar kan variera beroende på länder och dess olika 

kulturer (Hofstede, 1993). Arbetsvärderingar kan även skilja beroende på kön och olika 

befattningar (Parry & Urwin, 2011). Kvinnor från generation Y värdesätter mer 

emotionella attribut, såsom att arbetsgivaren bryr sig om sina anställda samt vikten av 

att ha något gemensamt med sina kollegor. Män i samma generation förklarade att 

ingångslönen var av betydelse vid val av arbetsgivare (Terjesen, Vinnicombe, & 

Freeman, 2007). Även andra attribut såsom variation i sitt arbete, storlek på företag, 

positionsläget, trevlig arbetsmiljö, varumärkeskännedom samt organisationsmiljö kan 
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spela roll vid val av arbetsplats (Terjesen m.fl., 2007; Wilden m.fl., 2010; Berthon m.fl., 

2005; Leekha Chhabra & Sharma, 2014). 

 

Tidigare forskning har även visat att organisationers rykte påverkar potentiella 

medarbetare att söka sig till en specifik arbetsgivare (Collins & Han, 2004). Word-of-

mouth är den mest trovärdigaste källan för en organisations employer brand (Wilden 

m.fl., 2010). Word-of-mouth är därför en viktig del att arbeta med när organisationer 

utvecklar en employer branding strategi, för att skapa ett gott rykte som leder till att fler 

talangfulla medarbetare söker sig till organisationen. Ett gott rykte lockar inte bara 

potentiella medarbetare till en organisation, utan det kan även leda till framtida 

arbetsanställningar i annan organisation (Berthon m.fl., 2005). I Ambler och Barrows 

(1996) undersökning påvisar en brittisk återförsäljare betydelsen av word-of-mouth 

genom följande; “If we have the best shops, then we have the best word of mouth and 

receive the best applications and then we will have the best shops” (s.186). 

 

2.3 Social identitetsteori 
 

Den sociala identitetsteorin (social identity theory) är från början utformad utifrån 

relationen mellan organisation och konsument där definitionen lyder: “that part of an 

individual’s self-concept which derives from his knowledge of his membership of a 

social group (or groups) together with the value and emotional significance attached to 

that membership” (Xie, Bagozzi, & Meland, 2015)(Xie, Bagozzi & Meland, 2015, s. 

63). Det kan exempelvis betyda att en konsument vill bli medlem i en organisation när 

denne har en positiv bild av organisationen och dess varumärke, vilket resulterar i köp 

av produkt eller tjänst (Backhaus & Tikoo, 2004). Den sociala identitetsteorin kan även 

appliceras på relationen mellan organisation och medarbetare, där bland annat de 

potentiella medarbetarnas synvinkel står i fokus. Om en potentiell medarbetare upplever 

positiva associationer eller känslor för en organisation är det mer troligt att denne vill 

ansluta sig till organisationen (Backhaus & Tikoo, 2004). Som tidigare nämnt, anses 

rykte vara betydande när det handlar om val av arbetsgivare. Ju mer positivt rykte ett 

företag har, desto större sannolikhet är det att potentiella medarbetare söker sig till 

organisationen (Sivertzen m.fl., 2013; Xie m.fl., 2015). Potentiella medarbetare kan 

bilda sig en uppfattning om organisationer genom att ta reda på information från media, 

via andra människor (word-of-mouth) eller via kommunikation med företaget i fråga 
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(Xie m.fl., 2015). När en individ känner att dennes identitet överensstämmer med 

organisationens brand identity, så kommer denne att vilja ansluta sig till organisationen 

(Xie m.fl., 2015). Även Backhaus och Tikoo (2004) nämner att potentiella medarbetare 

jämför en organisations arbetsgivarimage med sina egna personligheter, behov och 

värderingar. Överensstämmer en arbetsgivares erbjudande med en potentiell 

medarbetares preferenser, leder det till att arbetsgivaren blir mer attraktiv. Om en 

nyanställd medarbetare inte upplever att denne trivs eller passar in i organisationen, 

kommer denne troligtvis att lämna organisationen. Det leder i sin tur till kostnader och 

resurser för organisationen då de behöver hitta en ny talangfull och kvalificerad 

medarbetare (Terjesen m.fl., 2007). Det förklarar betydelsen av överensstämmelsen 

mellan organisationens identitet och individens identitet. 

 

2.4 Modellutveckling  

 
I figur 2.2 presenteras en modell som ligger till grund för studien. I den insamlade teorin 

har flertalet attribut identifierats som faktorer som kan utgöra en attraktiv arbetsgivare. 

För att undersöka hur revisionsbyråerna uppfattas som arbetsgivare, utgår vår modell 

från tidigare forskning av Ambler och Barrow (1996) och Berthon m.fl., (2005). Vår 

modell är något modifierad och använder sig istället av tolv stycken attribut. Attributen 

är indelade i tre kategorier och är oberoende variabler; funktionella, ekonomiska och 

psykologiska värden (Ambler & Barrow, 1996; Berthon, 2005). De funktionella, 

ekonomiska och psykologiska värdena kan tänkas påverka inställningen till respektive 

revisionsbyrå i Big 7 som potentiell arbetsgivare, där inställningen är den beroende 

variabeln. Teorin indikerar att det kan finnas ytterligare faktorer som avgör hur 

revisionsbyråerna uppfattas som arbetsgivare och därför har tre kontrollvariabler valts 

ut. Kön och kanaler är två variabler som kan ge effekt på inställningen. Slutligen antas 

det även att kontrollvariabeln lärosäte kan påverka inställningen.  
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Figur 2.2 Tre värden av attribut och tre kontrollvariabler som kan påverka inställningen till respektive 

revisionsbyrå som potentiell arbetsgivare 
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 Anställningsförmåner 

 Anställningstrygghet 

 Möjlighet att avancera inom företaget 
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 Arbetsgivaren bryr sig om sina anställda 

 Har goda relationer med sina kollegor 

 Trevlig arbetsmiljö 
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3. Metod 

I följande kapitel kommer val av forskningsmetod, insamling av teori och empiri samt 

operationaliseringen att presenteras. Därefter redogörs för den forskningsetik, studiens 

validitet och reliabilitet samt källkritik som har beaktats under studiens gång. 

 

3.1 Forskningsmetod 
 

Studiens syfte var att förklara vilka associationer som ökar den positiva inställningen till 

respektive revisionsbyrå i Big 7 som potentiell arbetsgivare. Därutöver var syftet att 

jämföra revisionsbyråerna med varandra för att belysa likheter och skillnader. För att 

kunna förklara samband och mönster i inställningen till respektive revisionsbyrå inom 

Big 7 behövde studiens resultat kunna leda till generaliserbarhet. För att resultatet skulle 

kunna leda till generaliserbarhet, var en stor svarsfrekvens och en bred täckning med ett 

representativt urval av betydelse (Denscombe, 2009). På grund av den stora mängd data 

från olika geografiska platser, som var nödvändig att samla in under kort tid, ansågs 

kvantitativ metod vara det mest lämpliga alternativet för studien (Denscombe, 2009). 

Kvalitativ metod bygger på tolkning och förståelse, medan kvantitativ metod är av en 

mer förklarande karaktär som bygger på mätbara variabler som kan bearbetas statistiskt 

(Patel & Davidson, 2011). Eftersom de attribut studenterna förknippade med respektive 

revisionsbyrå skulle sammanställas, mätas och jämföras, ansågs återigen att kvantitativ 

metod var mest lämpad för studien (Denscombe, 2009).  

 

Genomförandet av studien utfördes på ett objektivt sätt, då författarna hade ett 

distanserat förhållningssätt till respondenterna. Avsikten var att resultatet av 

undersökningen skulle blivit detsamma om den genomförts av andra forskare (Patel & 

Davidson, 2011). 

 

Modellen som tillämpades grundade sig till stor del av tidigare forskning samt byggde 

på orsak-verkan samband. Avsikten med modellen var att, utifrån generella logiska 

slutsatser, förklara vilka associationer som ökade den positiva inställningen till 

respektive revisionsbyrå i Big 7 som potentiell arbetesgivare (Patel & Davidson, 2011). 
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3.2 Insamling av teori 
 

Vid genomförandet av studien har en deduktiv ansats tillämpats. Deduktiv ansats 

innebär att undersökning grundar sig på befintliga teorier för att sedan testa de i 

verkligen (Patel & Davidson, 2011). Det finns sedan tidigare mycket kvalitativ 

forskning inom ämnet employer branding. De studierna har riktat sig till både 

befintliga- och potentiella medarbetare, för att ta reda på vilka attribut som anses vara 

attraktiva hos arbetsgivare (Ambler & Barrow, 1996; Berthon m.fl., 2005; Leekha 

Chhabra & Sharma, 2014; Näppä m.fl., 2014; Terjesen m.fl., 2007). Eftersom det sedan 

tidigare fanns mycket forskning och teorier inom employer branding, ansågs deduktiv 

ansats mest lämplig för studien (Patel & Davidson, 2011). Litteratur och vetenskapliga 

artiklar inom ämnet employer branding har framförallt använts för att skapa en 

förförståelse för ämnet. De vetenskapliga artiklarna har sedan legat till grund för 

framställningen av den teoretiska referensramen i studien (Patel & Davidson, 2011). 

Tillämpning av induktiv ansats skulle innebära att ingen teoretiskt förförståelse för 

ämnet skulle användas vid genomförandet av undersökningen. Men eftersom 

förförståelsen för employer branding skulle ligga till grund för den teoretiska 

referensramen och utformningen av enkäterna, ansågs induktiv ansats därför inte vara 

användbar i studien (Patel & Davidson, 2011; Thurén, 2007).  

 

3.3 Insamling av empiri 

 

Det finns en mängd olika sätt att skicka ut ett frågeformulär på. Exempel på 

frågeformulär kan vara postenkäter, frågeformulär med e-mail eller ett webbaserat 

frågeformulär (Denscombe, 2009). Till studien användes ett webbaserat frågeformulär, 

SurveyMonkey. Frågeformuläret skickades ut med e-mail, eftersom utskick av enkäter 

via internet är ett snabbt och ekonomiskt förmånligt alternativ. Enkäten innehöll 

dessutom till större del fasta svarsalternativ, eftersom det skulle underlätta 

jämförbarheten samt kvantifieringen av svaren (Denscombe, 2009). Då studien 

undersökte revisionsbyråer, och riktade sig till potentiella medarbetare ansågs 

ekonomistudenter lämpliga att rikta enkäten till. För att komma i kontakt med 

ekonomistudenter med inriktning mot redovisning/revision kontaktades respektive 

lärosäte per telefon och e-mail. Mailförfrågan om enkätutskick för respektive lärosäte 

kan ses i bilaga 1. Enkäterna skickades sedan ut via e-mail till ekonomistudenterna. 
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Som tidigare nämnt var avsikten att erhålla generaliserbara resultat med en bred och 

omfattande täckning, därför valdes lärosäten från olika delar av Sverige ut för att 

medverka i undersökningen (Denscombe, 2009). Enkäten skickades ut till 1089 stycken 

studenter mellan den 4 maj- 9 maj 2016, och var öppen till den 12 maj 2016.  

 

En risk som kunde uppstå vid webbaserade frågeformulär via e-mail var att de enkelt 

kunde ignoreras, till skillnad från om man varit på plats och delat ut enkäterna 

(Denscombe, 2009). Dock ansågs det smidigare att nå respondenter på olika orter runt 

om i landet via internet, vilket talar för enkättutskick via e-mail. En annan risk som 

kunde uppstå vid enkätutskick via e-mail, kunde vara att respondenterna inte förstod 

frågorna som ställdes. För att undersöka om enkäten innehöll några oklarheter eller 

svåra formuleringar, testades enkäten i en pilotstudie av två stycken ekonomstudenter 

på Högskolan Kristianstad (Denscombe, 2009). Pilotstudien resulterade bland annat i att 

svarsalternativet ”ingen åsikt” lades till på attitydfrågorna, då pilotrespondenterna 

förklarade att det inte var självklart att de kunde koppla ihop samtliga attribut med alla 

revisionsbyråer. 

 

Vid utformningen av enkätfrågorna var tanken att frågorna skulle vara så enkla och 

lättförståeliga som möjligt. Är frågorna enkla och okomplicerade leder det till mindre 

slarv och mer kvalitet i svaren, eftersom respondenterna inte tappar fokus eller intresse 

vid besvarandet (Denscombe, 2009; Patel & Davidson, 2011). Trots enkäten testades av 

ett par studenter innan den sändes ut till alla lärosäten, har brister upptäckts. Om en 

respondent kände till alla revisionsbyråer tillhörande Big 7 blev enkäten lång. Enkäten 

innehöll nämligen 24 frågor och respondenten kan ha upplevt att den tog alldeles för 

lång tid att genomföra (Bilaga 2). Dock ansågs det lämpligt att ställa samtliga frågor för 

att kunna uppfylla syftet med studien. 

 

3.4 Operationalisering 

 

Berthon m.fl,. (2005) konstruerade ett mätinstrument, EmpAt, för att mäta en 

arbetsgivares attraktionskraft. EmpAt grundade sig på Ambler och Barrows (1996) tre 

dimensioner av emoloyer brand; funktionella, ekonomiska och psykologiska värden. 

Enkätutformningen i denna studie var deduktivt framtagen då den grundat sig bland 
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annat på Berthons m.fl., (2005) mätinstrument. Denna studie ville mäta 

arbetsgivarimage och EmpAt är avsedd att mäta arbetsgivares attraktionskraft. Då en 

arbetsgivares attraktionskraft baseras på arbetsgivarimage, ansågs Berthons m.fl,, 

(2005) operationalisering kunna ligga till grund för utformningen av enkäten. Tidigare 

forskning har även tillämpat denna typ av deduktiv metod vid framställning av 

exempelvis marknadsföringsskalor och mätinstrument för varumärkesvärde då tidigare 

studier kan generera i färdiga variabler som kan användas i liknande forskning 

(Berthon, 2005). 

 

3.4.1 Beroende variabel 

 

Studien behandlade revisionsbyråerna i Big 7, och ville undersöka respektive 

revisionsbyråers arbetsgivarimage utifrån studenters uppfattningar. Inställningen till 

respektive revisionsbyrå blev därför en beroende variabel som mättes med hjälp av 

uppfattningar från potentiella medarbetare, det vill säga ekonomistudenter. Frågan som 

ställdes i enkäten var: ”Vilken inställning har du till respektive varumärke?”. 

Respondenterna fick på så vis uttala sig om deras generella inställning till respektive 

varumärke på en likertskala mellan 1 till 7, där 1 = mycket negativ, 4 = neutral och 7 = 

mycket positiv. Även alternativet ”ingen åsikt” fanns att tillgå, eftersom det fanns en 

möjlighet att alla respondenter inte kände till samtliga revisionsbyråer. Frågan ställdes 

med avsikten att bedöma om det möjligtvis fanns något samband mellan kännedomen 

eller associationen och det generella intrycket av revisionsbyråerna. Frågan kunde 

kopplas till den sociala identitetsteorin, då antagandet om studenters mycket positiva 

inställning till ett varumärke ligger till grund för överensstämmandet mellan en individs 

preferenser och arbetsgivaridentiteten (Xie m.fl., 2015; Backhaus & Tikoo, 2004). Även 

brand equity teorin kan kopplas till frågan där varumärkeskännedomen påverkar 

inställningen positivt eller negativt (Berthon, 2005). 

 

3.4.2 Oberoende variabler 

 

För att undersöka vilken arbetsgivarimage respektive revisionsbyrå i Big 7 associerades 

med, användes Berthons m.fl,. (2005) operationalisering som grund. Som tidigare 

nämnt är Berthons m.fl., (2005) operationalisering grundad på Ambler och Barrows tre 

dimensioner av employer brand. Studiens attribut i respektive dimension är framtagna 
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ur Berthons m.fl,. (2005) forskning. Berthon m.fl,. (2005) använde sig av 25 stycken 

attribut inom fem olika dimensioner. Av dessa 25 attribut var där många som mätte 

liknande saker. Därför togs beslutet att slå ihop och formulera om vissa attribut, 

anpassade efter denna undersökning. Då ett visst bortfall av attribut därmed förekom, 

ansågs därför Ambler och Barrows (1996) tre dimensioner passa bättre till denna studie. 

Vi valde att använda oss utav dessa tre dimensioner för att kategorisera attribut och 

mäta arbetsgivarimage hos respektive revisionsbyrå. De tre kategorierna med 

tillhörande attribut är undersökningens oberoende variabler. För att minimera risken för 

respondenternas svar skulle bli ofullständiga och därmed minska värdet på 

undersökningen, begränsades antalet attribut i enkäten till 12 stycken (fyra attribut 

tillhörande respektive kategori) (Denscombe, 2009). Det kan tilläggas att vi själva har 

översatt kategorierna och tillhörande attribut från engelska till svenska:  

 

Det funktionella värdet: 

Det funktionella värdet mäter de attribut som är användbara eller utvecklande (Ambler 

& Barrow, 1996). Studien har använt sig av följande attribut i den funktionella 

kategorin: 

 

 Varierande arbetsuppgifter 

 Producerar hög kvalité av tjänster 

 Gott rykte som leder till framtida arbetsmöjligheter 

 Goda utbildningsmöjligheter 

 

Det ekonomiska värdet: 

Det ekonomiska värdet mäter de monetära eller materiella värden en arbetsgivare kan 

erbjuda (Ambler & Barrow, 1996). Studien har använt sig av följande attribut i den 

ekonomiska kategorin: 

 

 Hög lön 

 Anställningsförmåner 

 Anställningstrygghet 

 Möjlighet att avancera inom företaget 
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Det psykologiska värdet: 

Det psykologiska värdet mäter de känslomässiga attribut en arbetsgivare kan erbjuda, 

exempelvis samhörighet på arbetsplatsen eller meningsfullt arbete (Ambler & Barrow, 

1996). Studien har använt sig av följande attribut i den psykologiska kategorin: 

 

 Möjlighet att arbeta i team 

 Arbetsgivaren bryr sig om sina anställda 

 Har goda relationer med sina kollegor 

 Trevlig arbetsmiljö 

 

Frågan som ställdes i enkäten var; ”I vilken grad förknippar du företag X med följande 

påståenden”. Ändamålet med frågan var att mäta i vilken grad attributen kopplades till 

respektive revisionsbyrå. Sambandet mellan inställningen och upplevd arbetsgivarimage 

till respektive revisionsbyrå skulle sedan indikera på vilka attribut som ökar 

inställningen positivt. För varje attribut fanns en likertskala mellan 1-7, där 1 = 

instämmer inte alls, och 7 = instämmer helt. Dessutom fanns det ett alternativ för ”ingen 

åsikt”, eftersom respondenten eventuellt inte alltid kunde associera företaget med de 

attribut som fanns med.  

 

3.4.3 Kontrollvariabler 

  

Med hänsyn till den teoretiska referensramen har kontrollvariablerna kön, kanaler och 

lärosäte använts vid utformningen av enkäten. 

 

Som teorin nämnt, kan det finnas könsskillnader där kvinnor och män värdesätter olika 

attribut som kan ha en inverkan på inställningen (Terjesen m.fl., 2007; Parry & Urwin, 

2011). Men hänsyn till den tidigare forskningen var det även av intresse att undersöka 

om där fanns några könsskillnader i inställningen till respektive revisionsbyrå. Kön är 

en dummy-variabel och fanns därför som en bakgrundsfråga i enkäten där 0 = man och 

1 = kvinna.  

 

I teorin nämns att kommunikationskanaler kan ha en effekt på inställningen till en 

organisation, därför används även kanaler som en kontrollvariabel (Cable & Yu, 2006; 

Leekha Chhabra & Sharma, 2014; Nikolaou, 2014). Det gör det intressant att studera 

om val av kommunikationskanal påverkade studenternas inställning till företagen i Big 
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7. I enkäten ställdes frågan: ”Hur känner du till företag X?”. Frågan var utformad som 

en ja eller nej fråga, där 0 = nej och 1 = ja. Respondenten hade möjligheten att fylla i 

mer än ett alternativ, eftersom det fanns en sannolikhet att respondenten hade sett 

företaget på flera olika ställen. Alternativen bestod av olika kanaler vilka innefattade 

event, skolan, familj/vänner/bekanta, genom andra studenter, internet, 

arbetsmarknadsdagar, företaget ligger geografiskt sätt i närheten där jag bor eller 

studerar eller annat. Valet av kanaler grundade sig på den information som erhållits från 

den teoretiska referensramen. Dessutom fanns alternativet ”annat” med, där 

respondenten själv kunde skriva om denne har sett företaget någon annanstans än de 

svarsalternativen som fanns att tillgå.  

 

Den sista kontrollvariabeln som användes i enkäten var lärosäte. Respondenterna fick 

välja i en listrutefråga vilket lärosäte de tillhörde där följande alternativ fanns att tillgå: 

Göteborgs universitet (1), Högskolan i Halmstad (2), Högskolan Kristianstad (3), 

Högskolan i Skövde (4), Linköpings universitet (5), Linnéuniversitetet Kalmar (6), 

Linnéuniversitetet Växjö (7), Lunds universitet (8), Stockholms universitet (9) och 

Högskolan väst (10). Då Big 7 befinner sig på olika orter i Sverige fanns slutligen 

intentionen att ta reda på ifall det fanns skillnader i inställningen beroende på vilket 

lärosäte respondenten tillhörde. Revisionsbyråernas närvaro vid de olika lärosätena kan 

skilja sig åt, vilket kan påverka inställningen.  Positionsläget kan därför vara en 

bakomliggande orsak till att kännedomen och inställningen om de olika 

revisionsbyråerna kan variera enligt teorin (Wildén m.fl., 2010).  

 

3.4.4 Likertskala – enkätens mätverktyg  

 

Studier som undersöker attityder använder i många fall en likertskala (Sivertzen, m.fl., 

2013; Broberg. m.fl, 2013; Berthon, m.fl,. 2005) Likertskalan är en graderad skala där 

mittalternativet utgör en neutral punkt (Patel & Davidson, 2011). För att undvika 

centraltendensen, som innebär att respondenterna undviker respektive ändpunkt vid 

besvarandet av enkäten, användes en likertskala från 1 till 7. Det ger mer variation i 

svaren vid en sjugradig skala jämfört med exempelvis en skala från 1 till 5 (Patel & 

Davidson, 2011). Utöver skalan fanns även ett ytterligare alternativ, ingen åsikt, 

eftersom möjligheten fanns att respektive revisionsbyrå inte kunde associeras med något 

av påståendena som enkäten erbjöd. 
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3.4.5 Urval och geografisk inriktning 

 

Enkäten riktades till populationen ekonomistudenter som både läser ett utformat 

program med inriktning mot redovisning/revision samt de som läser 

redovisning/revision som fristående kurser (Denscombe, 2009). Vidare sändes enkäten 

ut till olika lärosäten i Sverige. Ekonomprogrammen var utformade på olika sätt på 

respektive lärosäten, då det visade sig att benämningarna på inriktningarna kunde skilja 

sig något. En del program hade som tillval att läsa inriktning mot 

redovisning/finansiering, redovisning/ekonomistyrning, redovisning/revision, 

management och controller, vilket även ansågs passa in i populationen. Eftersom 

ekonomistudenter med inriktningar mot redovisning/revision förmodas ha kännedom 

om de olika revisionsbyråerna, var det mer sannolikt att de skulle ge mer värdefull 

information till undersökningen än andra studenter (Denscombe, 2009). Det finns kritik 

mot att använda studenter som urval i forskning, eftersom studenter inte anses vara ett 

representativt urval. Är inte urvalet representativt påverkar det generaliserbarheten och 

den externa validiteten (Berthon, 2005). Däremot ansågs studenter vara 

huvudmålgruppen för studien, eftersom de inom en snar framtid skulle ut på 

arbetsmarknaden. Sannolikt borde därför ekonomistudenter vara den målgrupp som 

revisionsbyråerna inom Big 7 konkurrerar om, genom dess employer branding. 

 

Som ovan nämnt, sändes enkäten ut till lärosäten på tio geografiska platser i Sverige 

vilka innefattade; Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, Högskolan 

Kristianstad, Högskolan i Skövde, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet Kalmar 

och Växjö, Lunds universitet, Stockholms universitet samt Högskolan Väst. Att enkäten 

sändes ut till ekonomistudenter med inriktning mot redovisning/revision på olika 

lärosäten i Sverige grundade sig på ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2009). Motivet 

till urvalet är att det redan fanns kända kontakter till tre av de utvalda lärosätena, vilket 

kunde påskynda utskicket av enkäten. Bekvämlighetsurval ansågs även vara ett 

lättillgängligt och tidsbesparande alternativ. Lättillgängligheten underlättade utskicket 

av enkäten så att den snabbare kunde nå ut till målgruppen (Denscombe, 2009).  

 

Tio geografiska platser valdes ut med intentionen att nå ut till en bredare publik. 

Revisionsbyråerna ansågs dessutom vara utspridda på olika geografiska platser, vilket 

kan påverka studenters kännedom om byråerna vid de olika lärosätena. Enkäten hade 
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kunnat sändas ut till samtliga lärosäten i Sverige, men på grund av bland annat tidsbrist 

fick studien därför begränsas till tio geografiska platser (Denscombe, 2009). Dessutom 

visade det sig att några lärosäten som kontaktades inte var intresserade av att delta i 

undersökningen, vilket respekterades. 

 

3.5 Forskningsetik 
 

Det finns en del etiska principer som författarna till studien försökt ta hänsyn till. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) är informationskravet och samtyckeskravet två kriterier som 

bör uppfyllas vid forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt informationskravet fick de 

ekonomistudenter som tog del av enkäten därför information om undersökningens syfte. 

Enligt samtyckeskravet kontaktades respektive lärosätes programansvarige per telefon 

eller e-mail, för att erhålla ett godkännande angående enkätutskicket till 

ekonomistudenterna (Vetenskapsrådet, 2002). Som tidigare nämnt, var vissa lärosäten 

inte intresserade av att delta, vilket respekterades. De lärosätena vars studenter deltog i 

undersökningen fick inledningsvis information om frivillighet om deltagande i enkäten. 

Deltagarna kunde när som helst avbryta genomförandet av enkäten (Vetenskapsrådet, 

2002). För att fullfölja enkäten krävdes dock svar från samtliga frågor.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det ytterligare två kriterier som bör uppfyllas vid 

forskning, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet innebär 

att forskningen ska behandla information om respondenterna konfidentiellt 

(Vetenskapsrådet, 2002).  Konfidentialitetskravet beaktades då respondenternas 

personuppgifter behandlades konfidentiellt och lämnades inte vidare till tredje part, 

vilket informerades om i början av enkäten. Då enkäten endast innehöll några generella 

bakgrundsfrågor har inte informationen kunnat kopplas till någon enskild individ. Det 

sista kravet som beaktats är nyttjandekravet, vilket innebär att alla svar från 

ekonomistudenterna enbart använts till forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). All 

insamlad data användes enbart till studiens syfte och ingenting annat.  
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3.6 Studiens validitet och reliabilitet 
 

Validiteten och reliabiliteten har beaktats under studiens gång. Validitet innebär 

kännedom om att studien faktiskt undersöker det som är för avsikt att undersökas (Patel 

& Davidson, 2011; Denscombe, 2011). Patel & Davidson (2011) använder två begrepp 

för att säkerställa att validiteten är god, nämligen innehållsvaliditet och samtidiga 

validitet. Då syftet var att förklara vilka associationer som ökar den positiva 

inställningen till respektive revisionsbyrå i Big 7 som potentiell arbetsgivare, gällde det 

att variablerna skulle kunna mäta detta. I studiens fall skapades innehållsvaliditet genom 

att teoretiska begrepp, definitioner samt Berthon m.fl., (2005) operationalisering i den 

teoretiska referensramen överfördes till att bli variabler och därnäst frågor i enkäten 

(Patel & Davidson, 2011). Innehållsvaliditeten bör därmed vara relativt hög eftersom 

operationaliseringen och teorierna redan har testats i tidigare forskning. Det kan dock 

finnas en risk att vissa frågor i enkäten varit otydliga, då studenter kan tolka frågor på 

olika sätt.  

Samtidiga validiteten är det andra begreppet som innebär att resultatet som erhållits ska 

kunna jämföras genom exempelvis intervjuer. Intervjufrågorna skulle då ha mätt samma 

sak som frågorna som ställdes i enkäten, för att se om utfallet blev likadant. Då uppstår 

en god samtidig validitet (Patel & Davidson, 2011). Dessvärre har en ytterligare 

undersökning inte kunnat genomföras då tiden varit begränsad.  

För att veta att studien hade en god validitet krävdes att det som studien undersökte 

mättes på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidson, 2011). Reliabiliteten mäter 

tillförlitligheten, vilket innebär säkerställandet av att mätningarna är utförda på rätt sätt 

(Thurén, 2007). Cronbach’s alpha genomfördes för att säkerställa reliabiliteten. 

Cronbach’s alpha testet visade att de fyra attributen som var indelade i tre kategorier 

hade en hög korrelation, och därmed mätte samma sak.  

Vid enkätundersökning är det svårt att kontrollera reliabiliteten i förväg (Patel & 

Davidson, 2011). En mindre pilotstudie genomfördes, som ovan nämnt, för att testa 

enkäten innan den skickades ut till de olika lärosätena. Pilotstudien genomfördes för att 

säkerställa att instruktionerna och frågorna i enkäten uppfattades korrekt (Patel & 

Davidson, 2011). Frågorna var uppställda på samma sätt för respektive revisionsbyrå för 

att underlätta för respondenten att genomföra enkäten (Patel & Davidson, 2011).  
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3.7 Källkritik  
 

All information som samlats in har beaktats kritiskt under studiens gång. Inhämtad 

sekundärdata har främst skett med hjälp av de elektroniska databaser som Högskolan 

Kristianstad har tillgång till. De vetenskapliga artiklarna har blivit vetenskapligt 

kvalitetsgranskade, vilket ökar trovärdigheten i materialet. Majoriteten av det använda 

materialet kommer även ifrån originalkällan (Denscombe, 2009). Publiciteten har varit 

av betydelse när samtlig information inhämtats direkt från hemsidor eller webbsidor. 

Även vilka författare som ligger bakom materialet samt vilket syfte de har haft med 

publikationen har även beaktats (Patel & Davidson, 2011). När det handlar om annan 

litteratur som har lånats från bibliotek, har de blivit kritiskt granskade utifrån popularitet 

till utlåning eller vilka författare som ligger bakom litteraturen (Denscombe, 2009).  

 

4. Resultat och analys 
 

I följande kapitel kommer resultatet över studien att presenteras. Inledningsvis kommer 

en beskrivande statistik att redogöras följt av en beskrivning över Cronbach´s alpha test. 

Därefter kommer Pearson´s korrelationstest att framföras för att förklara vilka variabler 

som har samband med varandra. Slutligen kommer multipel linjär regression att 

genomföras, för att analysera vilka variabler som anses ge en effekt på den beroende 

variabeln, inställning. 

 

4.1 Beskrivande statistik 
 

Inledningsvis kommer en beskrivande statistik att redogöras för att få en överblick över 

de olika variablernas fördelning. Till en början besvarades enkäten av totalt 184 

ekonomistudenter. Dock svarade inte alla respondenter fullständigt på enkäten. Därför 

valdes sista frågan ut, om inställningen till respektive företag, för att få en tydligare bild 

över hur många som faktiskt genomfört enkäten. Det visade sig att 91 ekonomistudenter 

har fullföljt enkäten. Tabell 4.1 visar antal svarande, på hela enkäten, över 

könsfördelningen för respektive företag i Big 7. Dock har de respondenter som svarat 

”ingen åsikt” inte räknats med. Då respondenterna haft möjlighet att fylla i ”ingen åsikt” 
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om inställningen till respektive företag, kodades de som en punkt vilket förklarar 

bortfallet från ytterligare respondenter. Vidare går det att utläsa i tabell 4.1 att antal 

respondenter minskat för respektive företag. Det kan som tidigare diskuterats bero på att 

vissa respondenter upplevde enkäten alldeles för lång att genomföra. Det kan även bero 

på att respondenterna saknat kännedom om revisionsbyråerna i slutet av enkäten och 

därmed svarat ”ingen åsikt”. Av 91 respondenter har exempelvis endast 47 stycken haft 

en åsikt om den generella inställningen till Mazars. Andelen som svarat ”ingen åsikt” 

blir därmed 48,4 %. I tabell 4.1 går det även att utläsa att fler kvinnor har valt att svara 

på alla företag, det vill säga hela enkäten, jämfört med män.  

 

Tabell 4.1 Könsfördelning för respektive revisionsbyrå 

 PwC EY KPMG Deloitte Grant 

Thornton 

BDO Mazars 

Man 39  

(45,3 %) 

37  

(44 %) 

36  

(43,9 %) 

37 

(45,7 %) 

32 

(41,6 %) 

20 

(37 %) 

19  

(40,4 %) 

Kvinna 47  

(54,7 %) 

47  

(56 %) 

46  

(56,1 %) 

44 

(54,3 %) 

45 

(58,4 %) 

34 

(63 %) 

28 

(59,6 %) 

Totalt 86  

(100 %) 

84 

(100 %) 

82 

(100 %) 

81 

(100 %) 

77 

(100 %) 

54 

(100 %) 

47 

(100 %) 

 

Tabell 4.2 visar fördelningen över de lärosäten som enkäten sändes ut till samt även 

antal och andel som besvarat den. Enligt de uppgifter som erhållits, sändes enkäten ut 

till totalt 1089 ekonomistudenter. Då 91 stycken respondenter fullföljde enkäten, gav 

det en svarsfrekvens på ca 8,4 %. Det går att utläsa att Stockholms universitet 

representerar nästan en tredjedel av svarsresultatet till studien. Det kan bero på att det är 

det lärosäte som enkäten sändes ut till flest ekonomistudenter. Det kan även bero på att 

Stockholms universitet var det enda lärosätet där enkäten skickades direkt till 

studenterna, utan mellanhänder. I sin tur är Högskolan Kristianstad och Linköpings 

universitet de två lärosäten som även varit mest benägna till att svara på enkäten. 
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I tabell 4.3 återfinns en beskrivande statistik för kommunikationskanaler. N = totalt 

antal som besvarat frågan. Andelen är de respondenter som har sett respektive företag i 

Big 7 genom respektive kanal. De respondenter som känner till respektive 

revisionsbyrå, besvarade genom vilka kommunikationskanaler de känner till företaget. 

Kontrollvariabeln används för att undersöka om respondenternas positiva inställning 

kan ha ökat beroende på kommunikationskanal. I tabell 4.3 går det att utläsa att de flesta 

av respondenterna känner till PwC, EY, KPMG, Deloitte, Grant Thornton och BDO via 

skolan. Det visar att de företagen kommunicerar eller är närvarande på högskolorna 

eller universiteten. Mazars är det företag som majoriteten av respondenterna har hört 

talas om via andra studenter. Det kan förklara att word-of-mouth kan spela roll för att få 

kännedom om en potentiell arbetsgivare.  

 

 

 

 

 

Tabell 4.2 Fördelning mellan lärosäten 

 N Andel 

Göteborgs universitet 16 8,7% 

Högskolan Halmstad 6 3,36% 

Högskolan Kristianstad 32 17,39% 

Högskolan Skövde 1 0,54% 

Linköpings universitet 21 11,41% 

Linnéuniversitetet Kalmar 14 7,61% 

Linnéuniversitetet Växjö 15 8,15% 

Lunds universitet 14 7,61% 

Stockholms universitet 57 30,98% 

Högskolan Väst 8 4,35% 

Total 184 100% 
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Tabell 4.3 Beskrivande statistik för kommunikationskanaler. Andel är de respondenter som har sett företagen genom 

respektive kanal. 

 
PwC EY KPMG Deloitte 

Grant 

Thornton 
BDO Mazars 

 N Andel N Andel  N Andel  N Andel  N Andel  N Andel  N Andel  

Event 129 57 % 88 59 % 86 50 % 85 54 % 73 60 % 44 41 % 32 22 % 

Skolan 129 71 % 88 80 % 86 71 % 85 73 % 73 74 % 44 59 % 32 47 % 

Familj/Vänner/Bekanta 129 48 % 88 49 % 86 38 % 85 38 % 73 30 % 44 23 % 32 16 % 

Studenter 129 47 % 88 48 % 86 42 % 85 42 % 73 52 % 44 34 % 32 53 % 

Internet 129 51 % 88 55 % 86 51 % 85 52 % 73 52 % 44 50 % 32 38 % 

Arbetsmarknadsdagar 129 60 % 88 61 % 86 56 % 85 51 % 73 62 % 44 43 % 32 09 % 

Geografiskt läge 129 40 % 88 36% 86 27 % 85 21 % 73 21 % 44 11 % 32 22 % 

 

I enkäten finns det tolv stycken attribut som respondenterna associerade respektive 

revisionsbyrå med. För varje attribut finns det en likertskala mellan 1-7 samt ett 

alternativ för ”ingen åsikt”, vilket har resulterat i blandade uppfattningar. I tabell 4.4 går 

det att jämföra respondenternas associationer med de olika attributen i medelvärde och 

standardavvikelse för PwC. Det går även att utläsa den generella inställningen till PwC. 

De övriga sex revisionsbyråerna återfinns i bilaga 3.  

För PwC går det att utläsa att den generella inställningen har ett medelvärde på 5,43, 

vilket vid jämförelse med de andra revisionsbyråerna är det högsta värdet. Det attribut 

som PwC i högst grad associeras med är möjligheten att arbeta i team, då det attributet 

har det högsta medelvärdet i tabellen på 5,71. PwC associeras i lägst grad med attributet 

anställningsförmåner, med medelvärdet 4,15.  

För EY har den generella inställningen ett medelvärde på 5,32, vilket är det näst högsta 

värdet vid jämförelse med övriga revisonsbyråer. I likhet med PwC associeras även EY 

i högst grad med attributet möjligheten att arbeta i team, med ett medelvärde på 5,74. 

Medelvärdet för attributet anställningsförmåner är 4,46, vilket är det attribut EY 

associerats minst med (Tabell 4.5). 

KPMG har en generell inställning med medelvärdet 4,95, vilket är det femte högsta 

medelvärdet av samtliga revisionsbyråer. Även KPMG associeras i högst grad med 
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attributet möjlighet att arbeta i team, med medelvärdet 5,22. KPMG associeras minst 

med attributet anställningsförmåner vilket har ett medelvärde på 3,80 (Tabell 4.6). 

Deloittes generella inställning har ett medelvärde på 5,04, vilket är det fjärde högsta 

medelvärdet. Goda utbildningsmöjligheter är det attribut respondenterna i högst grad 

associerar Deloitte med. Goda utbildningsmöjligheter har medelvärdet 5,29. 

Medelvärdet 4,08 har attributet anställningsförmåner, vilket är det attribut Deloitte i 

lägst grad associeras med (Tabell 4.7). 

Grant Thornton har det tredje högsta medelvärdet på 5,08, gällande den generella 

inställningen till revisionsbyrån. Möjligheten att arbeta i team är det attribut Grant 

Thornton i högst grad associeras med. Medelvärdet för möjligheten att arbeta i team är 

5,45. Grant Thornton associeras i lägst grad med anställningsförmåner med medelvärdet 

3,86 (Tabell 4.8).  

BDO har ett medelvärde på 4,44 gällande den generella inställingen till företaget. Vilket 

är det näst lägsta medelvärdet vid en jämförelse av samtliga revisionsbyråer. I likhet 

med majoriteten av revisionsbyråer associeras även BDO med attributet möjligheten att 

arbeta i team, med ett medelvärde på 5,73. Även för BDO associeras de i lägst grad med 

attributet anställningsförmåner med det lägsta medelvärdet 3,68 (Tabell 4.9). 

Slutligen har den generella inställingen till Mazars ett medelvärde på 4,11, vilket är det 

lägsta vid jämförelse av de sju revisionsbyråerna. Mazars associeras i högst grad med 

attributet möjligheten att arbeta i team, som har medelvärdet 5,73. I lägst grad 

associeras Mazars med attributet hög lön, med ett medelvärde på 3.81 (Tabell 4.10).  

 

 

 

 

 

 

 

 



  Grybb & Johansson 

39 

 

Tabell 4.4 Beskrivande statistik över studenters associationer till PwC. 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Inställning till PwC 86 1 7 5,43 1,634 

Varierade 

arbetsuppgifter 
102 1 7 4,71 1,761 

Producerar en hög 

kvalitet av tjänster 
113 1 7 5,47 1,642 

Gott rykte som kan 

leda till framtida 

arbetsmöjligheter 

121 1 7 5,44 1,693 

Goda 

utbildningsmöjligheter 
112 1 7 5,52 1,676 

Hög lön 109 1 7 4,34 1,640 

Anställningsförmåner 79 1 7 4,15 1,915 

Anställningstrygghet 96 1 7 4,74 1,761 

Möjlighet att kunna 

avancera inom 

företaget 

117 1 7 5,30 1,713 

Möjlighet att arbeta i 

team 
114 1 7 5,71 1,687 

Arbetsgivaren bryr sig 

om sina anställda 
95 1 7 4,76 1,872 

Har goda relationer 

med sina kollegor 
90 1 7 5,10 1,723 

Trevlig arbetsmiljö 100 1 7 4,92 1,710 

 
 

4.1.1 Cronbach´s alpha 
 

I tidigare forskning har Ambler & Barrow (1996) slagit samman attribut som tillhör tre 

olika dimensioner. De tre dimensionerna är som tidigare nämnt funktionella, 

ekonomiska och psykologiska. För att se om de fyra attributen i respektive kategori 

mätte samma sak i vår modell, användes Cronbach´s alpha. Det är ett statistiskt 
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reliabilitetsmått som ger möjlighet att slå samman attribut som har en hög korrelation 

med varandra, vilket betyder att attributen i hög grad mäter samma sak (Pallant, 2013). 

Till den funktionella dimensionen testas om de fyra attributen varierade arbetsuppgifter, 

producerar en hög kvalitet av tjänster, gott rykte som kan leda till framtida 

arbetsmöjligheter samt goda utbildningsmöjligheter är högt korrelerade med varandra. 

Vidare testas om de fyra attributen hög lön, anställningsförmåner, anställningstrygghet 

och möjlighet att kunna avancera inom företaget kan vara högt korrelerade varandra och 

därmed tillhöra den ekonomiska dimensionen. Slutligen testas om de fyra attributen, 

möjlighet att arbeta i team, arbetsgivaren bryr sig om sina anställda, har goda relationer 

med sina kollegor samt trevlig arbetsmiljö var högt korrelerade och kan tillhöra den 

psykologiska dimensionen. Cronbach’s alpha visar värden mellan 0 och 1. Ett värde 

nära 1 visar ett starkt samband, vilket tyder på en hög reliabilitet (Pallant, 2013). 

Riktlinjen för att bedöma om ett samband är tillräckligt starkt, är att Cronbach’s alpha 

värdet ska ligga på minst 0,7 (Pallant, 2013). I tabell 4.11 återfinns PwC Cronbach´s 

alpha värde över sammanslagningen av de attribut som tillhör den funktionella, 

ekonomiska samt psykologiska kategorierna. De andra sex revisionsbyråerna återfinns i 

bilaga 4. De flesta Cronbach’s alpha värdena ligger mellan 0,8 och 0,9, vilket indikerar 

på en hög korrelation mellan attributen. Enbart KPMG visar ett lågt värde tillhörande 

den ekonomiska kategorin på 0,545. Det betyder att attributen för KPMG inte riktigt 

mäter samma sak. Eftersom korrelationen mellan attributen i den ekonomiska kategorin 

för majoriteten av revisionsbyråerna är hög, tar vi beslutet att ändå slå samman 

attributen för KPMG. 

 

Tabell 4.11 Cronbach´s alpha-värde för sammanslagna variabler i PwC 

 Cronbach's Alpha Antal faktorer 

Funktionella värden 0,938 4 

Ekonomiska värden 0,874 4 

Psykologiska värden 0,952 4 
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4.2 Korrelationsanalys 
 

Innan en multipel linjär regression genomförs görs en korrelationsanalys för att se om 

det finns samband mellan variablerna i det empiriska materialet. Då det erhållits mer än 

30 svar i undersökningen antas ett normalfördelat material (Hair, Money, Samouel, & 

Page, 2007). Eftersom materialet anses normalfördelat, gjordes Pearson´s 

korrelationsmatris för respektive företag. Alla variabler togs med förutom lärosäten och 

svarsalternativen ”annat”. Lärosäten valdes bort, eftersom svarsfrekvensen för 

lärosätena var ojämnt fördelad. Även svarsalternativen ”annat” valdes bort då det endast 

fanns enstaka svar av dessa. 

Korrelationsmatrisen för samtliga företag tillhörande Big 7 går att utläsa i bilaga 5. I 

korrelationsmatrisen för PwC finns det ett samband mellan inställning och de tre 

oberoende variablerna, funktionella, ekonomiska och psykologiska värden (tabell 4.18). 

Det finns även ett samband mellan inställning och kontrollvariabeln kön. Dessutom 

finns det ett svagt samband med ökad positiv inställning till PwC då respondenterna 

känner till företaget genom event och arbetsmarknadsdagar.  

För EY (tabell 4.19) och KPMG (tabell 4.20), finns det enbart samband mellan 

inställningen för respektive företag och de tre oberoende variablerna funktionella, 

ekonomiska och psykologiska värdena.   

I likhet med de tidigare nämnda företagen, finns det samband mellan respondenternas 

positiva inställning till Deloitte och de tre oberoende variablerna (tabell 4.21). 

Dessutom finns det ett samband med ökad positiv inställning till Deloitte då 

respondenterna känner till företaget genom familj/vänner/bekanta och andra studenter. 

För Grant Thornton finns det samband mellan respondenternas inställning och de tre 

oberoende variablerna (tabell 4.22). 

För BDO finns det samband mellan inställningen och två oberoende variabler, nämligen 

det funktionella och det psykologiska värdena (tabell 4.23). Dock har det funktionella 

värdet något starkare samband med inställningen än det psykologiska värdet. När 

respondenten känner till BDO genom event finns där ett samband med ökad positiv 

inställning till företaget. Dessutom finns det även ett svagt samband med ökad positiv 

inställning när respondenterna känner till företaget genom deras geografiska närhet. 
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För Mazars finns det ett samband mellan positiv inställning och två stycken oberoende 

variabler, det funktionella och det psykologiska värdet (tabell 4.25). Det finns ett 

starkare samband mellan ökad positiv inställning till Mazars och det funktionella värdet 

än det psykologiska värdet. 

Eftersom det i de flesta företagen förekommer samband mellan de olika variablerna 

genomförs nu en multipel linjär regression för att ta reda på vilka faktorer som avgör 

ekonomistudenters inställning till Big 7.  

 

4.3 Multipel linjär regression 
 

För att kunna testa det empiriska materialet, görs en multipel linjär regression. Eftersom 

materialet har tre oberoende variabler och åtta kontrollvariabler som går att använda, är 

det lämpligt att göra en multipel linjär regression (Pallant, 2013). Multipel 

regressionsanalys för respektive revisionsbyrå kan utläsas i bilaga 6. 

 

4.3.1 PwC 

 

Den positiva inställningen ökar till PwC när studenterna associerar företaget med 

samtliga oberoende variabler, det vill säga funktionella, ekonomiska och psykologiska 

värden (tabell 4.26). I modell 1 är inga kontrollvariabler signifikanta. Däremot ökar den 

positiva inställningen aningen mer i modell 2 och 3, vid associationer till de 

ekonomiska och psykologiska värdena. Vid analys med de ekonomiska respektive 

psykologiska värdena som oberoende variabler går det även att utläsa att inställningen 

till PwC minskar då studenterna känner till företaget genom skolan. Däremot ökar 

inställningen till PwC när studenterna känner till företaget genom arbetsmarknadsdagar. 

Kvinnliga studenters inställning till PwC är sämre än manliga studenters inställning till 

PwC.  

Givet modell 1 kan 56,3 % av variationen i inställning till PwC förklaras av variationen 

i funktionella värden. Givet modell 2 kan 50,6 % av variationen i inställning till PwC 

förklaras av variationen i ekonomiska värden och kontrollvariablerna skolan, 

arbetsmarknadsdagar och kön. Givet modell 3 kan 59,9 % av variationen i inställning 
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till PwC förklaras av variationen i psykologiska värden och kontrollvariablerna skolan, 

arbetsmarknadsdagar och kön.  

 

Om en variabel har högre än VIF-värdet 2,5 innebär det att variabeln korrelerar högt 

med en eller flera andra variabler, då uppstår multikollinearitet (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2007; Körner & Wahlgren, 2015). För att undvika multikollinearitet 

reduceras den variabeln som har VIF-värde högre än 2,5 från regressionsmodellen, 

eftersom det ökar tillförlitligheten (Körner & Wahlgren, 2015). Då samtliga VIF-värden 

i regressionerna ligger under 2,5 förekommer ingen multikollinearitet i någon av 

modellerna (Djurfeldt m.fl., 2007). 

 

4.3.2 EY 

 

Den positiva inställningen till EY ökar när studenterna associerar EY med samtliga 

oberoende variabler (tabell 4.27). I modell 1 och 2 är inga kontrollvariabler signifikanta. 

Vid analys av modell 3 ökar den positiva inställningen till EY när studenterna känner 

till företaget genom arbetsmarknadsdagar. Det finns även en tendens till ökad positiv 

inställning då studenterna känner till företaget genom dess geografiska närhet. 

Givet modell 1 kan 61,9 % av variationen i inställning till EY förklaras av variationen i 

funktionella värden. Givet modell 2 kan 42,6 % av variationen i inställning till EY 

förklaras av variationen i ekonomiska värden. Givet modell 3 kan 77,2 % av variationen 

i inställning till EY förklaras av variationen i psykologiska värden och 

kontrollvariablerna arbetsmarknadsdagar och geografisk närhet. 

Det förekom multikollinearitet i regression 1 och 3 då variabeln andra studenter hade ett 

VIF-värde som överskred det kritiska värdet 2,5 i de båda modellerna. Efter att ha tagit 

bort variabeln andra studenter förekommer det ingen multikollinearitet i modellerna 

längre. VIF-värdena i regressionen ligger nu under 2,5 (Djurfeldt m.fl., 2007). 

 

4.3.3 KPMG 

 

I analysen av KPMG, ökar studenternas inställning till företaget vid association med 

funktionella och psykologiska värden i modell 1 och 3 (tabell 4.28). Ingen av 
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kontrollvariablerna i modellerna visade sig vara signifikanta. Modell 2 är inte 

signifikant och blir därför inte relevant att analysera vidare. 

Givet modell 1 kan 32,4 % av variationen i inställning till KPMG förklaras av 

variationen i funktionella värden. Givet modell 3 kan 31,2 % av variationen i inställning 

förklaras av variationen i psykologiska värden. 

I modell 3 förkom det multikollinearitet om samtliga variabler inkluderades i 

regressionen. Då variabeln andra studenter togs bort, är samtliga VIF-värden i 

regressionen under 2,5. (Djurfeldt m.fl., 2007).  

 

4.3.4 Deloitte 

 

För Deloitte, ökar studenters positiva inställning till företaget vid association med 

samtliga tre oberoende variabler (tabell 4.29). I modell 1 och 2 är inga av 

kontrollvariablerna signifikanta. I modell 3 ökar den positiva inställingen till Deloitte då 

studenterna känner till företaget genom andra studenter. Däremot tenderar den positiva 

inställningen att minska då studenterna känner till företaget genom dess geografiska 

närhet. 

Givet modell 1 kan 46,6 % av variationen i inställning förklaras av variationen i 

funktionella värden. Givet modell 2 kan 36,9 % av variationen i inställning förklaras av 

variationen i ekonomiska värden. Givet modell 3 kan 59 % av variationen i inställning 

förklaras av variationen i psykologiska värden och kontrollvariablerna andra studenter 

och geografisk närhet.  

I modell 2 uppstod det multikollinearitet, eftersom VIF-värdet för geografisk närhet var 

högre än 2,5. Variabeln geografisk närhet togs bort och därmed förekommer ingen 

multikollinearitet längre (Djurfeldt m.fl., 2007).  

 

4.3.5 Grant Thornton 

 

Vid analys av Grant Thornton, ökar studenters positiva inställning till företaget vid 

association med samtliga tre oberoende variabler (tabell 4.30). I modell 1 finns en 

tendens till ökad positiv inställning då studenterna känner till företaget genom skolan. I 
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modell 2 finns det tendens till minskad positiv inställning då studenterna känner till 

Grant Thornton genom event eller genom andra studenter. Däremot är kvinnliga 

studenter mer positiva till företaget än manliga studenter, enligt modell 2 och 3.  

Givet modell 1 kan 34,2 % av variationen i inställning förklaras av variationen i 

funktionella värden samt i kontrollvariabeln skolan. Givet modell 2 kan 31,9 % av 

variationen i inställning förklaras av variationen i ekonomiska värden och 

kontrollvariablerna event, andra studenter samt kön. Givet modell 3 kan 29,5 % av 

variationen i inställning förklaras av variationen i psykologiska värden och 

kontrollvariabeln kön. 

I modell 3 förekom det multikollinearitet. Efter att ha tagit bort variabeln andra 

studenter, visar samtliga VIF-värden under 2,5 (Djurfeldt m.fl., 2007). 

 

4.3.6 BDO 

 

Till skillnad från de tidigare nämnda företagen ökar nu studenters positiva inställning 

enbart vid association med en oberoende variabel, nämligen med funktionella värden 

(tabell 4.31). Vid analys av modell 1 tenderar studenters positiva inställning till BDO 

öka genom att ha sett företaget i närheten av deras bostad eller studieort. Modell 2 är 

inte signifikant och är därför inte relevant att analysera vidare. Enligt modell 3 ökar den 

positiva inställningen när studenterna känner till företaget genom event och andra 

studenter. Internet och geografisk närhet har endast en tendens att öka den positiva 

inställningen. Däremot minskar den positiva inställningen när studenterna känner till 

BDO genom familj/vänner/bekanta.  

Givet modell 1 kan 63,1 % av variationen i inställning förklaras av variationen i 

funktionella värden och kontrollvariabeln geografisk närhet. Givet modell 3 kan 57,1 % 

av variationen i inställning förklaras av variationen i kontrollvariablerna event, 

familj/vänner/bekanta, andra studenter, internet samt geografisk närhet 

Det uppstod multikollinearitet i modell 1 och 3. Efter att ha tagit bort variabeln event i 

modell 1 samt variabeln arbetsmarknadsdagar i modell 3, förekommer det inte längre 

multikollinearitet eftersom VIF-värdena nu understiger 2,5 (Djurfeldt mf.l., 2007). 
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4.3.7 Mazars 

 

Studenters inställning till Mazars ökar positivt vid association med de psykologiska 

värdena (tabell 4.32). Modell 1 och 2 är inte signifikanta och kommer därför inte 

analyseras vidare. Regressionen i modell 3 tenderar att vara signifikant. Modellen visar 

att studenters inställning till Mazars tenderar att minska när de känner till företaget 

genom internet. Kvinnliga studenter har däremot bättre inställning till Mazars än 

manliga studenter.  

Givet modell 3 tenderar 38,1 % av variationen i inställning förklaras av variationen i 

psykologiska värden samt kontrollvariablerna internet och kön. 

Då samtliga variabler fanns med i regressionsmodellen uppstod det multikollinearitet. I 

modell 3 togs kontrollvariablerna event, andra studenter och arbetsmarknadsdagar bort. 

VIF-värdena i regressionen understiger nu det kritiska värdet 2,5 (Djurfeldt m.fl., 2007).  

 

5. Diskussion och slutsats 
 

I följande kapitel kommer diskussion om resultatet för samtliga revisionsbyråer 

tillhörande Big 7 att framföras. En modifiering av modell kommer inledningsvis att 

presenteras. Diskussion och slutsatser om resultatet kommer även att kopplas till den 

teoretiska referensramen. Slutligen presenteras studiens bidrag, begränsningar samt 

framtida forskningsförlag. 

 

5.1 Modifiering av modell 

 

Syftet med studien är att förklara vilka associationer som ökar den positiva inställningen 

till respektive revisionsbyrå i Big 7 som potentiell arbetsgivare. Därutöver är syftet att 

jämföra revisionsbyråerna med varandra för att belysa likheter och skillnader. En 

modell konstruerades därför utifrån den teoretiska referensramen. En korrelationsanalys 

gjordes som skulle indikera på samband mellan variablerna i modellen (bilaga 5).  

Sedan gjordes en multipel linjär regressionsanalys för att konstatera om modellens 

variabler ger effekt på inställningen (bilaga 6). Modellen visade sig vara applicerbar för 

att mäta arbetsgivarimage på de olika revisionsbyråerna. Dock framkom vissa 
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begränsningar i modellen som kommer diskuteras närmare i slutsatserna. De streckade 

pilarna i modellen indikerar på en svagare effekt på inställningen till respektive 

revisionsbyrå som potentiell arbetsgivare. Den modifierade modellen presenteras nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 5.1 Modifiering av modell som efter multipel linjär regressionsanalys antas ge effekt på 

inställningen till respektive revisionsbyrå som potentiell arbetsgivare. 
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5.2 Slutsatser 
 

Vi utgår ifrån att social identitetsteorin förklarar studenternas generella inställning till 

företagen. Alltså, en positiv inställning till företaget kan kopplas ihop med de attribut 

som studenten värdesätter och även associerar företaget med.  

 

Enligt vår modell kan man tydligt se att vid association med de funktionella och 

psykologiska värdena ökar den positiva inställningen generellt till respektive 

revisionsbyrå som potentiell arbetsgivare. Detta innebär att studenter värdesätter 

användbara och utvecklande attribut. Även känslomässiga attribut värdesätts vilket kan 

tolkas som att en arbetsgivare är attraktiv när studenter känner samhörighet och 

meningsfullhet (Ambler & Barrow, 1996). Däremot är inte modellen för de ekonomiska 

värdena applicerbar på KPMG, BDO och Mazars (figur 5.1). Det kan betyda att 

studenter inte i samma utsträckning, som de funktionella och psykologiska, värdesätter 

de ekonomiska värdena vid inställningen till en potentiell arbetsgivare. Denna slutsats 

motsäger till viss del teorin om employer branding i den teoretiska referensramen, då 

tidigare forskning visat att samtliga tre värden är av betydelse för att vara en attraktiv 

arbetsgivare (Ambler & Barrow, 1996). En förklaring till varför resultatet till viss del 

motsäger employer branding teorin, kan vara att studien endast riktat sig till det externa 

perspektivet på employer branding. Vid det interna employer branding perspektivet är 

det mer troligt att de ekonomiska värdena i större utsträckning värdesätts, av de 

befintliga medarbetarna i en organisation. De ekonomiska värdena kan då fungera som 

en motivationsfaktor för att kunna behålla de mest kvalificerade medarbetarna inom sin 

organisation. 

 

Det var svårt att dra en generell slutsats gällande om kön hade någon effekt på den 

positiva inställningen till de olika associationerna, eftersom resultaten visade olika 

resultat på respektive företag. Däremot visade resultatet att när kvinnor associerar Grant 

Thornton och Mazars med psykologiska värden ökar den positiva inställningen till 

företagen. Det är i enlighet med den teoretiska referensramen som förklarar att kvinnor 

värdesätter mer emotionella attribut (Terjesen m.fl., 2007). Värt att nämna är att Grant 

Thornton och Mazars är något mindre byråer, vilka kan förutsättas vara mer familjära, 

och ligger därmed nära emotionella attribut.  
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Kommunikationskanalerna i modellen ger endast svaga effekter på den positiva 

inställningen till revisionsbyråerna. Den enda kanalen som visar på en starkare effekt är 

arbetsmarknadsdagar när det kommer till ökad inställning vid associationer till de 

psykologiska värdena för EY. Slutsatsen kan tas att EY därför är duktiga på att 

marknadsföra sig via arbetsmarknadsdagar, där de framhäver psykologiska värden. Det 

stämmer överens med teorin i referensramen som tyder på att potentiella medarbetare 

värdesätter organisationer som är på plats och möter upp dem (Cable & Yu, 2006).  

 

37,2 % respektive 44,8 % av respondenterna i undersökningen hade inte någon åsikt om 

den generella inställningen till BDO och Mazars. Av den höga andelen som svarat 

”ingen åsikt”, kan slutsatsen dras att studenter saknar varumärkeskännedom om BDO 

och Mazars. Det kan betyda att BDO och Mazars inte i lika stor utsträckning som övriga 

byråer, marknadsför sig genom employer branding.  Avsaknaden av 

varumärkeskännedom kan även indikera på att BDO och Mazars har en svag 

arbetsgivarimage, då studenterna inte kan förknippa företagen med några associationer 

som i sin tur ökar den positiva inställningen. Det kan förklaras utifrån brand equity 

teorin där varumärkeskännedom samt varumärkesimage är betydande för ett starkt 

arbetsgivarvarumärke (Keller, 1993; Backhaus & Tikoo, 2004; Berthon m.fl., 2005). 

 

Eftersom andelen respondenter som svarade ”ingen åsikt” på PwC, EY, KPMG, 

Deloitte samt Grant Thornton var låg, innebär det att företagen har en hög 

varumärkeskännedom. Att respondenterna har en inställning till de fem 

revisionsbyråerna indikerar på att företagen har en stark varumärkesimage, och kan 

associeras med positiva attribut. Det kan tyda på att revisionsbyråerna aktivt arbetar 

med employer branding för att nå ut till potentiella medarbetare. Eftersom 

revisionsbyråerna kan associeras med positiva attribut, innebär det att företagen lyckats 

förmedla de förmåner som erbjuds vilket överensstämmer med brand equity teorin 

(Keller, 1993; Backhaus & Tikoo, 2004; Berthon m.fl., 2005). 

 

Utifrån resultatet av den generella inställningen till respektive företag inom Big 7 dras 

även slutsatsen att PwC, EY, Deloitte och Grant Thornton har ett starkt employer brand. 

Eftersom den positiva inställningen till dessa fyra revisionsbyråer är högst till sina 

medelvärden, innebär det att studenter känner till och kan associera företagen med 

positiva attribut. När studenter har en tillräckligt god uppfattning om ett företag som 
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arbetsgivare, kan de sedan jämföra det med sina egna personligheter, behov och 

värderingar i enlighet med social identitetsteorin (Backhaus & Tikoo, 2004). Slutsatsen 

är alltså att studenterna i större utsträckning kan identifiera sig med PwC, EY, Deloitte 

och Grant Thornton som potentiella arbetsgivare än de andra fyra revisionsbyråerna  

 

 

5.3 Bidrag och begränsningar 

 

Studien är till nytta för respektive revisionsbyrå inom Big 7. Revisionsbyråerna kan 

med hjälp av undersökningens resultat se om studenters uppfattningar om byråerna, 

stämmer överens med hur byråerna själva vill uppfattas som potentiell arbetsgivare. 

Studien tydliggör även de styrkor och svagheter som existerar i byråernas employer 

brand. Ett ytterligare bidrag till revisionsbyråerna är att studiens resultat visar på vilka 

attribut potentiella medarbetare inom redovisning/revisionsbranschen värdesätter hos en 

arbetsgivare. 

 

Studiens begränsningar är att endast tre kategorier med tillhörande fyra utvalda attribut 

legat till grund för undersökningen. För att undvika att förlora respondenter togs 

beslutet om att begränsa antalet attribut, eftersom enkäten annars blivit för lång och 

tidskrävande att genomföra. Dock ansågs de valda attributen för undersökningen vara 

väsentliga då de använts vid tidigare forskning. För att väga upp avsaknaden av attribut 

hade respondenterna även möjligheten att fylla i ”annan association” i enkäten.  

 

5.4 Framtida forskningsförslag 
 

En studie liknande denna hade kunnat göras kvalitativ istället, i form av fokusgrupper 

eller intervjuer. Intressant hade varit att undersöka om resultatet hade blivit likadant 

eller om det hade skilt sig åt.   

En ytterligare studie som hade kunnat genomföras är att istället rikta sig till 

revisionsbyråerna i Big 7 för att undersöka hur de vill uppfattas som arbetsgivare, alltså 

deras arbetsgivaridentitet. För att sedan utgå ifrån revisionsbyråernas 

arbetsgivaridentitet och jämföra det med hur studenterna faktiskt uppfattar dem, det vill 

säga deras arbatsgivarimage. 
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Även forskning som undersöker det interna perspektivet på employer branding hade 

kunnat genomföras på liknande sätt som ovan. Därmed hade det varit möjligt att se om 

arbetsgivaridentiteten överensstämmer med hur de anställda uppfattar arbetsgivaren, 

alltså arbetsgivarimage. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – mailförfrågan om enkätutskick för respektive lärosäte 

 

Hej, 

 

Vi talades nyligen vid per telefon och vi är mycket tacksamma över att ni vill hjälpa till 

att vidarebefordra vår enkät till ekonomstudenter med inriktning mot 

redovisning/revision. Mer information kommer nedan: 

 

Vi är två studenter som läser tredje året på ekonomprogrammet med inriktning 

redovisning/revision vid högskolan Kristianstad. Vi skriver just nu vår kandidatuppsats 

och har konstruerat en enkät där vi vill undersöka hur ekonomistudenter uppfattar Big 7 

revisionsbyråer som potentiell arbetsgivare. 

Vi skulle vara mycket tacksamma för Er hjälp! Bifogar länken till vår enkät nedan: 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/L97S8TZ 

 

 

Om Ni har några frågor eller funderingar så är det bara att höra av Er till XX eller XX. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Lina Grybb 

Malin Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/L97S8TZ
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Bilaga 2 – Enkät 
 

 

Employer branding – hur ekonomistudenter uppfattar Big 7 revisionsbyråer som 

potentiella arbetsgivare 

 

Vi är två studenter som läser tredje året på ekonomprogrammet med inriktning 

redovisning/revision vid högskolan Kristianstad. Vi vill undersöka hur 

ekonomistudenter uppfattar Big 7 revisionsbyråer som potentiell arbetsgivare. Era svar 

skulle vara värdefulla för undersökningen. Enkäten är frivillig och kommer att 

behandlas konfidentiellt. 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 

1. Ange kön 

Man (0) kvinna (1) 

 

2. Vilket lärosäte tillhör du? 

Göteborgs universitet (1) Halmstad högskola (2) Kristianstad Högskola (3) Skövde 

högskola (4) Linköpings universitet (5) Linnéuniversitetet Kalmar (6) 

Linnéuniversitetet Växjö (7) Lunds universitet (8) Stockholms universitet (9) 

Högskolan Väst (10) 

 

3. Känner du till PwC? (Om nej, sändes respondenten vidare till fråga 6) 

Ja (1) Nej (0) 

 

4. Hur känner du till PwC? 

(Du kan kryssa i mer än ett alternativ) 
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Event (0,1) Skolan (0,1) Familj, vänner/bekanta (0,1) Genom andra studenter (0,1) 

Internet (0,1) Arbetsmarknadsdagar (0,1) Företaget ligger, geografiskt sätt, i närheten 

där jag bor eller studerar (0,1) Annat _________ 

 

5. I vilken grad associerar du följande påståenden med PwC som potentiell 

arbetsgivare? (1 instämmer inte alls, 7 instämmer helt, ingen åsikt .) 

5.1 Varierade arbetsuppgifter  

5.2 Producerar hög kvalitet av tjänster 

5.3 Gott rykte som kan leda till framtida arbetsmöjligheter 

5.4 Goda utbildningsmöjligheter 

5.5 Hög lön 

5.6 Anställningsförmåner (Ex. tjänstebil, friskvårdsbidrag etc.) 

5.7 Anställningstrygghet 

5.8 Möjlighet att avancera inom företaget 

5.9 Möjlighet att arbeta i team 

5.10 Arbetsgivaren bryr sig om sina anställda 

5.11 Har goda relationer med sina kollegor 

5.12 Trevlig arbetsmiljö  

5.13 Finns det något annat du associerar företaget med, vilket?________ 

 

6. Känner du till EY? (Om nej, sändes respondenten vidare till fråga 9) 

Ja (1) Nej (0) 

 

7. Hur känner du till EY? 

(Du kan kryssa i mer än ett alternativ) 

Event (0,1) Skolan (0,1) Familj, vänner/bekanta (0,1) Genom andra studenter (0,1) 

Internet (0,1) Arbetsmarknadsdagar (0,1) Företaget ligger, geografiskt sätt, i närheten 

där jag bor eller studerar (0,1) Annat _________ 
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8. I vilken grad associerar du följande påståenden med EY som potentiell 

arbetsgivare? (1 instämmer inte alls, 7 instämmer helt, ingen åsikt .) 

 

8.1 Varierade arbetsuppgifter  

8.2 Producerar hög kvalitet av tjänster 

8.3 Gott rykte som kan leda till framtida arbetsmöjligheter 

8.4 Goda utbildningsmöjligheter 

8.5 Hög lön 

8.6 Anställningsförmåner (Ex. tjänstebil, friskvårdsbidrag etc.) 

8.7 Anställningstrygghet 

8.8 Möjlighet att avancera inom företaget 

8.9 Möjlighet att arbeta i team 

8.10  Arbetsgivaren bryr sig om sina anställda 

8.11 Har goda relationer med sina kollegor 

8.12 Trevlig arbetsmiljö 

8.13 Finns det något annat du associerar företaget med, vilket?________ 

 

9. Känner du till KPMG? (Om nej, sändes respondenten vidare till fråga 12) 

Ja (1) Nej (0) 

 

10. Hur känner du till KPMG? 

(Du kan kryssa i mer än ett alternativ) 

Event (0,1) Skolan (0,1) Familj, vänner/bekanta (0,1) Genom andra studenter (0,1) 

Internet (0,1) Arbetsmarknadsdagar (0,1) Företaget ligger, geografiskt sätt, i närheten 

där jag bor eller studerar (0,1) Annat _________ 

 

11. I vilken grad associerar du följande påståenden med KPMG som potentiell 

arbetsgivare? (1 instämmer inte alls, 7 instämmer helt, ingen åsikt .) 
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11.1 Varierade arbetsuppgifter  

11.2 Producerar hög kvalitet av tjänster 

11.3 Gott rykte som kan leda till framtida arbetsmöjligheter 

11.4 Goda utbildningsmöjligheter 

11.5 Hög lön 

11.6 Anställningsförmåner (Ex. tjänstebil, friskvårdsbidrag etc.) 

11.7 Anställningstrygghet 

11.8 Möjlighet att avancera inom företaget 

11.9 Möjlighet att arbeta i team 

11.10  Arbetsgivaren bryr sig om sina anställda 

11.11 Har goda relationer med sina kollegor 

11.12 Trevlig arbetsmiljö 

11.13 Finns det något annat du associerar företaget med, vilket?________ 

 

12. Känner du till Deloitte? (Om nej, sändes respondenten vidare till fråga 15) 

Ja (1) Nej (0) 

 

13. Hur känner du till Deloitte? 

(Du kan kryssa i mer än ett alternativ) 

Event (0,1) Skolan (0,1) Familj, vänner/bekanta (0,1) Genom andra studenter (0,1) 

Internet (0,1) Arbetsmarknadsdagar (0,1) Företaget ligger, geografiskt sätt, i närheten 

där jag bor eller studerar (0,1) Annat _________ 

 

14. I vilken grad associerar du följande påståenden med Deloitte som potentiell 

arbetsgivare? (1 instämmer inte alls, 7 instämmer helt, ingen åsikt .) 

14.1 Varierade arbetsuppgifter  

14.2 Producerar hög kvalitet av tjänster 

14.3 Gott rykte som kan leda till framtida arbetsmöjligheter 

14.4 Goda utbildningsmöjligheter 

14.5 Hög lön 
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14.6 Anställningsförmåner (Ex. tjänstebil, friskvårdsbidrag etc.) 

14.7 Anställningstrygghet 

14.8 Möjlighet att avancera inom företaget 

14.9 Möjlighet att arbeta i team 

14.10  Arbetsgivaren bryr sig om sina anställda 

14.11 Har goda relationer med sina kollegor 

14.12 Trevlig arbetsmiljö 

14.13 Finns det något annat du associerar företaget med, vilket?________ 

 

15. Känner du till Grant Thornton? (Om nej, sändes respondenten vidare till fråga 18) 

Ja (1) Nej (0) 

 

16. Hur känner du till Grant Thornton? 

(Du kan kryssa i mer än ett alternativ) 

Event (0,1) Skolan (0,1) Familj, vänner/bekanta (0,1) Genom andra studenter (0,1) 

Internet (0,1) Arbetsmarknadsdagar (0,1) Företaget ligger, geografiskt sätt, i närheten 

där jag bor eller studerar (0,1) Annat _________ 

 

17. I vilken grad associerar du följande påståenden med Deloitte som potentiell 

arbetsgivare? (1 instämmer inte alls, 7 instämmer helt, ingen åsikt .) 

17.1 Varierade arbetsuppgifter  

17.2 Producerar hög kvalitet av tjänster 

17.3 Gott rykte som kan leda till framtida arbetsmöjligheter 

17.4 Goda utbildningsmöjligheter 

17.5 Hög lön 

17.6 Anställningsförmåner (Ex. tjänstebil, friskvårdsbidrag etc.) 

17.7 Anställningstrygghet 

17.8 Möjlighet att avancera inom företaget 

17.9 Möjlighet att arbeta i team 

17.10  Arbetsgivaren bryr sig om sina anställda 

17.11 Har goda relationer med sina kollegor 
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17.12 Trevlig arbetsmiljö 

17.13 Finns det något annat du associerar företaget med, vilket?________ 

 

18. Känner du till BDO? (Om nej, sändes respondenten vidare till fråga 21) 

Ja (1) Nej (0) 

 

19. Hur känner du till BDO? 

(Du kan kryssa i mer än ett alternativ) 

Event (0,1) Skolan (0,1) Familj, vänner/bekanta (0,1) Genom andra studenter (0,1) 

Internet (0,1) Arbetsmarknadsdagar (0,1) Företaget ligger, geografiskt sätt, i närheten 

där jag bor eller studerar (0,1) Annat _________ 

 

20. I vilken grad associerar du följande påståenden med BDO som potentiell 

arbetsgivare? (1 instämmer inte alls, 7 instämmer helt, ingen åsikt .) 

17.1 Varierade arbetsuppgifter  

17.2 Producerar hög kvalitet av tjänster 

17.3 Gott rykte som kan leda till framtida arbetsmöjligheter 

17.4 Goda utbildningsmöjligheter 

17.5 Hög lön 

17.6 Anställningsförmåner (Ex. tjänstebil, friskvårdsbidrag etc.) 

17.7 Anställningstrygghet 

17.8 Möjlighet att avancera inom företaget 

17.9 Möjlighet att arbeta i team 

17.10  Arbetsgivaren bryr sig om sina anställda 

17.11 Har goda relationer med sina kollegor 

17.12 Trevlig arbetsmiljö 

17.13 Finns det något annat du associerar företaget med, vilket?________ 

 

21. Känner du till Mazars? (Om nej, sändes respondenten vidare till fråga 24) 
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Ja (1) Nej (0) 

 

22. Hur känner du till Mazars?  

(Du kan kryssa i mer än ett alternativ) 

Event (0,1) Skolan (0,1) Familj, vänner/bekanta (0,1) Genom andra studenter (0,1) 

Internet (0,1) Arbetsmarknadsdagar (0,1) Företaget ligger, geografiskt sätt, i närheten 

där jag bor eller studerar (0,1) Annat _________ 

 

23. I vilken grad associerar du följande påståenden med Mazars som potentiell 

arbetsgivare? (1 instämmer inte alls, 7 instämmer helt, ingen åsikt .) 

17.1 Varierade arbetsuppgifter  

17.2 Producerar hög kvalitet av tjänster 

17.3 Gott rykte som kan leda till framtida arbetsmöjligheter 

17.4 Goda utbildningsmöjligheter 

17.5 Hög lön 

17.6 Anställningsförmåner (Ex. tjänstebil, friskvårdsbidrag etc.) 

17.7 Anställningstrygghet 

17.8 Möjlighet att avancera inom företaget 

17.9 Möjlighet att arbeta i team 

17.10  Arbetsgivaren bryr sig om sina anställda 

17.11 Har goda relationer med sina kollegor 

17.12 Trevlig arbetsmiljö 

17.13 Finns det något annat du associerar företaget med, vilket?________ 

 

24. Vilken inställning har du till respektive varumärke?  

(1 mycket negativ, 7 mycket positiv, ingen åsikt .)  

24.1 PwC 

24.2 EY 

24.3 KPMG 

24.4 Deloitte 

24.5 Grant Thornton 
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24.6 BDO 

24.7 Mazars 
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Bilaga 3 – Beskrivande statistik över studenters associationer till EY, 

KPMG, Deloitte, Grant Thornton, BDO och Mazars 
 

Tabell 4.5 Beskrivande statistik över studenters associationer till EY 

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Inställning till EY 84 1 7 5,32 1,561 

Varierade 

arbetsuppgifter 
71 1 7 5,17 1,612 

Producerar en hög 

kvalitet av tjänster 
83 1 7 5,59 1,362 

Gott rykte som kan 

leda till framtida 

arbetsmöjligheter 

86 1 7 5,53 1,570 

Goda 

utbildningsmöjligheter 
77 1 7 5,51 1,586 

Hög lön 77 1 7 4,60 1,779 

Anställningsförmåner 48 1 7 4,46 2,010 

Anställningstrygghet 68 1 7 4,91 1,708 

Möjlighet att kunna 

avancera inom 

företaget 

79 1 7 5,51 1,632 

Möjlighet att arbeta i 

team 
76 1 7 5,74 1,569 

Arbetsgivaren bryr sig 

om sina anställda 
70 1 7 4,90 1,827 

Har goda relationer 

med sina kollegor 
69 1 7 5,23 1,733 

Trevlig arbetsmiljö 68 1 7 5,12 1,783 
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Tabell 4.6 Beskrivande statistik över studenters associationer till KPMG 

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Inställning till KPMG 82 1 7 4,95 1,439 

Varierade 

arbetsuppgifter 
72 1 7 4,88 1,669 

Producerar en hög 

kvalitet av tjänster 
78 1 7 5,17 1,663 

Gott rykte som kan 

leda till framtida 

arbetsmöjligheter 

81 1 7 5,21 1,715 

Goda 

utbildningsmöjligheter 
72 1 7 5,11 1,641 

Hög lön 68 1 7 4,24 1,763 

Anställningsförmåner 49 1 7 3,80 1,756 

Anställningstrygghet 66 1 7 4,41 1,718 

Möjlighet att kunna 

avancera inom 

företaget 

78 1 7 4,90 1,718 

Möjlighet att arbeta i 

team 
73 1 7 5,22 1,734 

Arbetsgivaren bryr sig 

om sina anställda 
62 1 7 4,37 1,748 

Har goda relationer 

med sina kollegor 
64 1 7 4,78 1,723 

Trevlig arbetsmiljö 64 1 7 4,61 1,610 
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Tabell 4.7 Beskrivande statistik över studenters associationer till Deloitte 

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Inställning till Deloitte 81 1 7 5,04 1,616 

Varierade 

arbetsuppgifter 
69 1 7 5,03 1,765 

Producerar en hög 

kvalitet av tjänster 
73 1 7 5,22 1,718 

Gott rykte som kan 

leda till framtida 

arbetsmöjligheter 

75 1 7 4,97 1,724 

Goda 

utbildningsmöjligheter 
70 1 7 5,29 1,652 

Hög lön 65 1 7 4,72 1,816 

Anställningsförmåner 50 1 7 4,08 2,019 

Anställningstrygghet 65 1 7 4,68 1,697 

Möjlighet att kunna 

avancera inom 

företaget 

72 1 7 5,18 1,739 

Möjlighet att arbeta i 

team 
70 1 7 5,23 1,787 

Arbetsgivaren bryr sig 

om sina anställda 
58 1 7 4,53 1,921 

Har goda relationer 

med sina kollegor 
59 1 7 4,90 1,788 

Trevlig arbetsmiljö 60 1 7 4,78 1,767 
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Tabell 4.8 Beskrivande statistik över studenters associationer till Grant Thornton 

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Inställning till  

Grant Thornton 
77 1 7 5,08 1,554 

Varierade 

arbetsuppgifter 
57 1 7 5,05 1,619 

Producerar en hög 

kvalitet av tjänster 
60 1 7 5,05 1,545 

Gott rykte som kan 

leda till framtida 

arbetsmöjligheter 

65 1 7 5,03 1,610 

Goda 

utbildningsmöjligheter 
56 1 7 5,09 1,529 

Hög lön 48 1 6 3,96 1,688 

Anställningsförmåner 35 1 7 3,86 1,717 

Anställningstrygghet 45 1 7 4,44 1,617 

Möjlighet att kunna 

avancera inom 

företaget 

59 1 7 5,10 1,778 

Möjlighet att arbeta i 

team 
56 1 7 5,45 1,683 

Arbetsgivaren bryr sig 

om sina anställda 
47 1 7 4,89 1,879 

Har goda relationer 

med sina kollegor 
49 1 7 5,04 1,732 

Trevlig arbetsmiljö 47 1 7 5,09 1,755 
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Tabell 4.9 Beskrivande statistik över studenters associationer till BDO 

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Inställning till BDO 54 1 7 4,44 1,525 

Varierade 

arbetsuppgifter 
27 2 7 4,93 1,412 

Producerar en hög 

kvalitet av tjänster 
29 1 7 4,79 1,567 

Gott rykte som kan 

leda till framtida 

arbetsmöjligheter 

34 1 7 4,62 1,498 

Goda 

utbildningsmöjligheter 
28 1 7 4,64 1,592 

Hög lön 26 1 6 3,85 1,287 

Anställningsförmåner 19 1 6 3,68 1,376 

Anställningstrygghet 25 2 7 4,68 1,406 

Möjlighet att kunna 

avancera inom 

företaget 

29 2 7 5,07 1,580 

Möjlighet att arbeta i 

team 
30 2 7 5,73 1,413 

Arbetsgivaren bryr sig 

om sina anställda 
22 2 7 4,77 1,744 

Har goda relationer 

med sina kollegor 
26 2 7 5,08 1,383 

Trevlig arbetsmiljö 25 1 7 4,96 1,695 
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Tabell 4.10 Beskrivande statistik över studenters associationer till Mazars 

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Inställning till Mazars 47 1 7 4,11 1,387 

Varierade 

arbetsuppgifter 
18 3 7 5,11 1,367 

Producerar en hög 

kvalitet av tjänster 
21 3 7 5,05 1,359 

Gott rykte som kan 

leda till framtida 

arbetsmöjligheter 

24 2 7 4,71 1,334 

Goda 

utbildningsmöjligheter 
19 2 7 4,58 1,427 

Hög lön 21 1 6 3,81 1,327 

Anställningsförmåner 14 2 7 3,86 1,406 

Anställningstrygghet 17 3 7 4,82 1,510 

Möjlighet att kunna 

avancera inom 

företaget 

20 2 7 4,95 1,572 

Möjlighet att arbeta i 

team 
22 2 7 5,73 1,352 

Arbetsgivaren bryr sig 

om sina anställda 
17 2 7 5,06 1,435 

Har goda relationer 

med sina kollegor 
18 3 7 5,28 1,274 

Trevlig arbetsmiljö 19 2 7 5,16 1,608 
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Bilaga 4 – Cronbach´s alpha-värde för sammanslagna variabler i EY, 

KPMG, Deloitte, Grant Thornton, BDO och Mazars 
 

 

 

Tabell 4.12 Cronbach’s Alpha-värde för sammanslagna variabler i EY 

 Cronbach's Alpha Antal faktorer 

Funktionella värden 0,946 4 

Ekonomiska värden 0,904 4 

Psykologiska värden 0,946 4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.13 Cronbach’s Alpha-värde för sammanslagna variabler i KPMG 

 Cronbach's Alpha Antal faktorer 

Funktionella värden 0,961 4 

Ekonomiska värden 0,545 4 

Psykologiska värden 0,947 4 

 

Tabell 4.14 Cronbach’s Alpha-värde för sammanslagna variabler i Deloitte 

 Cronbach's Alpha Antal faktorer 

Funktionella värden 0,956 4 

Ekonomiska värden 0,895 4 

Psykologiska värden 0,950 4 
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Tabell 4.15 Cronbach’s Alpha-värde för sammanslagna variabler i Grant 

Thornton 

 Cronbach's Alpha Antal faktorer 

Funktionella värden 0,951 4 

Ekonomiska värden 0,878 4 

Psykologiska värden 0,939 4 

 

 

 

Tabell 4.17 Cronbach’s Alpha-värde för sammanslagna variabler i Mazars 

 Cronbach's Alpha Antal faktorer 

Funktionella värden 0,933 4 

Ekonomiska värden 0,850 4 

 

Tabell 4.16 Cronbach’s Alpha-värde för sammanslagna variabler i BDO 

 Cronbach's Alpha Antal faktorer 

Funktionella värden 0,945 4 

Ekonomiska värden 0,844 4 

Psykologiska värden 0,892 4 

 

 

Tabell 4.17 Cronbach’s Alpha-värde för sammanslagna variabler i Mazars 

 Cronbach's Alpha Antal faktorer 

Funktionella värden 0,933 4 

Ekonomiska värden 0,850 4 

Psykologiska värden 0,894 4 
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Bilaga 5 – Korrelationsmatris för respektive revisionsbyrå tillhörande Big 7 
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Bilaga 6 – Multipel regressionsanalys för respektive revisionsbyrå 

tillhörande Big 7  
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