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Abstract  
Purpose: This paper aims to describe the socialization process that audit associates 

experience within an auditing firm that is included in the Big 4-sphere. Our purpose is also to 

describe which attributes that characterize the organizational identity, and how these attributes 

are reflected in the self-image of the associates. Furthermore, we seek to explain how the 

socialization process has influenced the organizational identification. This subject is of 

interest since the business of auditing is facing higher demands from regulators and 

politicians, due to the bankruptcy of HQ-bank among others during the financial crisis in the 

beginning of the 21st century. Earlier research claims that the socialization process of recruits, 

especially in the initial state of the employment, has a major impact on their future values and 

attitudes in their job performance. Thus, the socialization process should also be a vital means 

to achieve organizational identification, which consequently will help the organization to 

assure a uniform outcome among its employees.        

Methodology/approach: The collection of primary data was done by five interviews with 

audit associates, working within an auditing firm that belongs to the Big 4-sphere.   

Findings: The socialization process within the auditing firm is foremost characterized by an 

informal socialization strategy, where learning by doing and interaction with more 

experienced colleagues are fundamental parts within the process. Hence, the serial strategy is 

integrated in the informal socialization process. Moreover, the individual socialization 

strategy is present in terms of the individual learning that takes place in the daily work 

context. Considering the explicit and mandatory steps within the personal development plan, 

the sequential strategy is distinct. Thus, with the emphasis on the educations, influences of the 

fixed strategy can also be identified. However, the personal development varies among the 

associates with differentiated goals, which is in accordance to a variable strategy. Finally, due 

to the complexity of the profession of auditing concerning specific skills, the socialization 

process has influences from both retaining and processing strategy.   

   The length of the employment enhances the degree of the organizational identification, and 

therefore also by how far the associate has made it in the socialization process. Attributes that 

characterize the organizational identity and that are reflected in the associates’ self-image are 

for example analytical skills, urge, quality, ambitious and stress-hardy. The socialization 

process can in various ways explain why these attributes are apparent.        

Keywords: Auditing, audit firms, organizational identification, organizational identity,  

socialization, socializations process, socialization strategies. 
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1. Inledning  
I detta initiala skede söker vi, med utgångspunkt i att kraven på revisorn ökar, aktualisera 

socialiseringens betydelse för den nyanställdes tillika blivande revisorns värderingar och arbetssätt vid 

utövandet av sin yrkesroll. Socialiseringen kopplar vi sedan an till organisatorisk identitet och 

medlemmars identifiering med organisationen, eftersom att socialiseringen till mångt och mycket syftar 

till att få den nyanställde att identifiera sig med organisationen. Inledningen ämnar utmynna i studiens 

forskningsfråga och syfte.  

 

1.1 Ökade krav på revisorn 
Enronskandalen och dess revisionsbyrå Andersens fall blev startskottet för en granskning av 

revisorsrollen och ifrågasättandet av revisorns oberoende, vilket bland annat aktualiseras i 

tidskriften Civilekonomens novemberutgåva år 2011. En artikel i tidskriften handlade om hur 

kraven på revisorn ökar, där en kritik som nämndes var att revisorn borde vara mer öppen mot 

omvärlden, vilket inte alltid är möjligt på grund av den tystnadsplikt som råder inom 

professionen. I artikeln berörs även HQ-Bank kollaps 2010, där inte bara ledningen och 

styrelsen fick stark kritik från Finansinspektionen, utan även ansvarig revisor. Revisorn i 

fråga anmäldes till revisorsnämnden, vilket föranledde en stark debatt i såväl tidningar, 

sociala medier som bloggar. Detta har renderat förväntningar på vad revisorn skall 

åstadkomma i sitt ämbete, vilket återspeglas i att investerare, banker och skattemyndigheter 

vill få ut mer av rapporteringen. Således räcker det inte att som revisor enbart ha koll på 

siffrorna i dagens rådande affärsklimat, utan dagens ansvar kräver stor kommunikativ 

förmåga, gott ledarskap och engagemang. Peter Bodin, verkställande direktör Grant Thornton: 

 
 ”Det är betydligt större utmaningar i rollen nu än tidigare. En del uppfattar det som en press, 

andra som stimulerande. Jag anser att revisorn fått en starkare roll sedan Enron och även 

avskaffandet av revisionsplikten har höjt revisorns status i den meningen att tjänsterna nu är 

efterfrågestyrda.”1 

 
Med anledning av Enronskandalen samt finanskrisen 2008 har det inom revisionsbranschen 

länge pågått en debatt om revisorns rapportering. Debatten återspeglas i en artikel från januari 

2012 i tidskriften Balans, en branschtidning som publiceras tio gånger om året av Far2. 

Grunden till diskussionen är det faktum att flertalet banker utan anmärkningar från revisorn 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Civilekonomen nummer 9/2011 
2 Far är Sveriges branschorganisation för revisorer och rådgivare. 
3 Balans nummer 12/2011 
4 Norman riktade stark kritik mot revisions- och rådgivningsbranschen efter HQ-affären under Finforum 2011	  

2 Far är Sveriges branschorganisation för revisorer och rådgivare. 
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ändå tvingats i konkurs. Således har revisionen brustit i det avseendet att den inte kunnat 

förhindra utfallet. Detta har föranlett att EU-kommissionen föreslagit att revisorn via 

revisionsberättelsen torde uttala sig kring riskområden och bedömningen av den interna 

kontrollen. Martin Andersson, Finansinspektionens generaldirektör: 

 
”Vi kan inte ha en ordning där man inte redovisar de risker som finns och medvetet mörkar 

problem. Det är oerhört dramatiskt och besvärligt för alla som överhuvudtaget funderar på att köpa 

en aktie. Det är klart att vi måste få en annan ordning. […] Vi tyckte att det var viktigt att få en 

prövning av revisorns ansvar och om det är okej att som revisor skriva under en redovisning som 

uppenbarligen har stora brister. […] Vi är oroade över budskapet att revisorn inte behöver delge 

omvärlden sina eventuella bekymmer kring redovisningen och det gör ju att man måste fundera på 

om den nuvarande ordningen är bra.”3  

 

Utöver kraven vad avser revisionsberättelsen lade EU-kommissionen i oktober 2010 fram 

förslag till ny reglering av revisorsrollen och marknaden för revision inom EU, där 

huvudbudskapen är att stärka revisorns oberoende och få ökad konkurrens på 

revisionsmarknaden. EU-kommissionens förslag har även diskuterats vid Finforum 2011, en 

paneldebatt där bland annat finansmarknadsminister Peter Norman och Peter Malmqvist, 

ordförande i Sveriges Finansanalytikers Förening, medverkade. Under debatten diskuterades 

även revisionen i HQ-Bank och Malmqvist menar att detta hänger ihop med EU-

kommissionens revisionspaket, som söker komma till rätta med just en del av de problem som 

föranledde HQ-Bank kollaps. Malmqvist uttryckte följande: 

 
”Hur tuff vågar en revisor i ett börsbolag vara? Det är det som HQ handlar om och det är det som 

EU-direktivet handlar om. Det handlar om vad revisorn har att vinna på att vara tuff eller att 

förlora på att vara medgörlig, det vill säga vilka incitament som revisorn har i sin verksamhet. […] 

Revisorer har haft ett extremt högt anseende i ansvariga politikers ögon och tillhör den enda 

bransch som fått förtroendet att utreda och granska sig själv. Peter Normans uttalande4 bör ses i 

ljuset av det. Vad han säger är att om branschen vill behålla det förtroendet så måste det hända 

något nu. […] De stora revisionsbyråerna accepterar att det finns en förtroendekris och kan tänka 

sig vissa av de åtgärder som EU-kommissionen föreslår, men det är naturligt att branschen är 

skeptisk till detaljregleringarna.”5 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Balans nummer 12/2011 
4 Norman riktade stark kritik mot revisions- och rådgivningsbranschen efter HQ-affären under Finforum 2011	  
5 Balans nummer 12/2011 
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Att revisorer haft ett högt anseende kan förklaras med att revision enligt Parker (1994) är 

nödvändigt för att finansmarknaden skall fungera väl (Jonnergård, 2010, s. 3). Detta höga 

anseende kan förklara varför professionen i Sverige kännetecknas av en stark tilltro till 

självreglering (Öhman et al., 2006, s. 89). Revisionsbranschen presenterar sig själv som 

beskyddaren av det allmänna intresset. Att professionen certifierats av samhället såsom 

professionell och kompetent gör att revisorer har en skyldighet gentemot samhället, vilket 

innefattar en medborgares plikt att följa såväl principer som regler på ett trovärdigt sätt. 

(Satava et al., 2006, s. 281)  

 

Balans januarinummer 2012 redogör för en debattartikel som diskuterar en 

attitydundersökning genomförd bland svenska revisorer. Bland annat påvisar undersökningen 

att svenska revisorer har stor samsyn i det flesta frågor som undersökningen berörde. I 

artikeln konstateras att sättet på hur revisorer identifierar sig med sin profession och dess 

kärnvärden i mångt och mycket kan förklaras av den byrå som revisorn tillhör. Vidare 

föreslås att hur enskilda revisorer förstår sin profession tycks vara något som lärs och 

upprätthålls i den organisation som revisorn verkar inom. Således tör det inte föreligga någon 

konflikt mellan att vara lojal till sin organisation och profession. Författarna bakom 

undersökningen hävdar att det finns en viktig skillnad mellan revisorers attityd till 

väsentligheten att bejaka sitt oberoende och revisorers attityd gentemot sina klienter. Bland 

annat noteras att revisorer verksamma inom en Big 46-byrå i större utsträckning uttrycker att 

de värdesätter bejakandet av oberoende i jämförelse med andra revisorer. På samma vis yttrar 

revisorer för börsnoterade bolag att de värdesätter oberoendet i större utsträckning än andra 

revisorer, vilket kan förklaras med att börsbolagsrevisorer är mer uppmärksammade än andra 

revisorer. 

1.2 Socialiseringens betydelse  
Oavsett organisationens verksamhet och mål är den en kulturell enhet, varför det alltid råder 

en viss typ av kultur inom ett företag. Att kultur existerar, det vill säga delade meningar om 

organisatoriska handlingar, är en förutsättning för att koordinerat och samstämmigt handlande 

skall kunna ske enligt Czarniawska-Joerges (1992). Kultur innefattar enligt Kunda (2006) i 

dess bredaste form en uppsättning regler som påvisar vad en medlem måste veta, tänka och 

känna i syfte att kunna leva upp till standarderna för medlemskap. (Czarniawska & Kunda, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Big 4 är benämningen för det fyra största globala revisionsbyråerna KPMG, PwC, Ernst & Young samt 
Deloitte 
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2010, s. 180f) Kahn (1990) hävdar att det är svårt för människor att personligen engagera sig i 

arbetsuppgifter när organisationens mål är inkongruenta med individens egna värderingar. 

Således är sannolikheten större att nyanställda engagerar sig i sin nya roll om de upplever 

enhetlighet med arbetet och organisationen. (Saks & Gruman, 2010, s. 388) 

  

Som nyanställd kan man vid inträdet till organisationen uppleva en verklighetschock (Hughes, 

1958) eller bli överraskad (Louis, 1980), när ens antaganden om hur människor tolkar och 

reagerar på handlingar inte är i kongruens med vad som gäller i den nya kontexten. Detta kan 

enligt Jones (1983) och Van Maanen (1977) resultera i att den nyanställde tvingas att 

omvärdera sina antaganden om organisationen och följaktligen söka information om varför 

folk beter sig som de gör, med syftet att reducera osäkerhet och rädsla i samband med 

inträdesprocessen. (Jones, 1986, s. 263) Brown (1963) hävdade att ju tidigare man får uppleva 

en erfarenhet, desto starkare effekt får erfarenheten senare i arbetslivet. Detta grundar han i 

påståendet att den tidigare erfarenheten, i egenskap av referenspunkt, kommer att påverka hur 

man kommer att tolka framtida upplevelser. Flertalet forskare har således noterat den 

specifika möjligheten att i ett tidigt skede av anställningen kunna forma människor. 

Möjligheten till det unika formandet kan antas ha störst effekt under de första åren och 

minskar snabbt därefter. (Buchanan II, 1974, s. 535) Att engagera anställda har blivit en 

nyckelfaktor för organisationers framgång och konkurrenskraft (Saks & Gruman, 2010, s. 

395) Därmed borde vi kunna anta att formandet av nyanställda inom en specifik 

revisionsbyrå, i synnerhet under de första åren, har stor påverkan på de värderingar och 

arbetssätt som tillämpas av den nyanställde tillika revisorn vid utövandet av sin yrkesroll. Vi 

kan även anta att formandet av nyanställda rent teoretiskt kan bidra till att dessa framtida 

revisorer kan återupprätta förtroendet för revisionsbranschen. 

 

Processen med att forma människor tillika nyanställda brukar benämnas organisatorisk 

socialisering. Denna process fokuserar enligt Fisher (1986) och Van Maanen (1976) på hur 

nyanställda anpassar sig till den nya miljön och lär sig de beteenden, attityder och färdigheter 

som är nödvändiga för att kunna uppfylla deras nya roll och fungera väl som medlemmar i 

deras nya organisation (Saks & Gruman, 2010, s. 384). Med premissen att en kultur alltid 

existerar inom en organisation, pågår en ständig socialisering inom organisationen 

(Czarniawska & Kunda, 2010, s. 181).  
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Denna process kommer kontinuerligt till uttryck i form av explicita, konkreta, specifika och 

medvetna aktiviteter, vilket Van Maanen (1976) forskat kring och som senare utmynnat i 

olika dimensioner av socialiseringsstrategier: formell kontra informell, individuell kontra 

kollektiv, sekventiell kontra icke-sekventiell, fast kontra rörlig, seriell kontra åtskiljande samt 

behållande kontra bearbetande (Czarniawska & Kunda, 2010, s. 181). Oavsett vilken metod 

som används renderar dessa socialiseringsverktyg i en uppsättning händelser, som kommer 

leda till specifika konsekvenser för såväl beteendet som attityden. (Van Maanen, 1978, s. 20) 

De senaste åren har socialisering enligt Bauer et al. (2007) blivit allt viktigare eftersom 

organisationer börjat uppskatta inträdesprocessens effekt på de nyanställdas prestationer (Saks 

& Gruman, 2010, s. 384).  

1.3 Socialisering - till vad?  
Som tidigare nämnts influerar alltid socialiseringsstrategier såväl den nyanställdes beteende 

som attityd och värderingar. Att identifiera sig med kollektivet hjälper till, precis som 

socialiseringen, att reducera den osäkerhet som interaktion i nya miljöer medför. En av de 

största motivationsfaktorerna hos människor är just sökandet efter att reducera osäkerhet, 

framförallt avseende självbilden. Säkerhet i sin tur förser individer med meningsfullhet och 

självförtroende i hur de ska föra sig och vad som förväntas av dem i de social kontexter de 

befinner sig i. Likväl är självkategoriseringen en viktig aspekt i detta sammanhang, då den 

reducerar osäkerhet i den bemärkelsen att den omformar självbilden till att bli kongruent med 

den aktuella kontexten.  (Hogg & Terry, 2000, s. 124) Följaktligen bör en 

socialiseringsprocess av den nyanställde leda till att denne lättare identifierar sig med 

organisationen, vilket bland annat kan uppnås genom att den nyanställde får hjälp med att 

reducera sin rädsla och osäkerhet. Socialiseringen bidrar till att den nyanställde blir medveten 

om vad som förväntas av denne i den sociala kontexten, speciellt med tanke på att forskning 

visar att både organisationen och individen är involverade i processen där identiteten på 

arbetsplatsen formas (Kosmala & Herrbach, 2006, s. 1396) och att en del av denna process 

bör kunna likställas med socialiseringsprocessen. Människor tenderar att i olika nivåer härleda 

delar av sin identitet och självbild från den organisation eller arbetsgrupp de tillhör. Detta då 

individers identiteter utifrån kön, ålder och nationalitet inte har samma genomslagskraft och 

betydelse som den organisatoriska identiteten. (Hogg & Terry, 2000, s. 121)  
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Den organisatoriska identiteten tenderar att uppfattas alltmer tilltalande i takt med att 

medlemmarna i större utsträckning ser sig själva utifrån organisationens karaktäristikor, det 

vill säga vad som anses centralt, utpräglat och bestående. Medlemmarnas identifiering stärks 

följaktligen av en tilltalande upplevd organisatorisk identitet. (Dutton et al., 1994, s. 244-247) 

 

Revisionslitteratur har länge hävdat att revisorers professionella identitet och företagsidentitet 

påvisats vara relevant i det avseendet att den försäkrar en förutsägbar och korrekt arbetsinsats 

(Kosmala & Herrbach, 2006, s. 1395). Chatman (1991) fann i en studie av nyanställda 

revisorer att en stor överensstämmelse mellan en organisation och en medlems värderingar 

föranleder förutspådd tillfredställelse och en vilja att stanna i organisationen (Dutton, et al., 

1994, s. 245). Dirsmith & Covaleski (1985) menar att det i revisionssammanhang kan uppstå 

cynism då det råder en ökad inkongruens mellan hantverket revision och affärsverksamheten 

revision. Revision som hantverk syftar till vidmakthållandet av professionalitetskraven vad 

gäller skyddandet av allmänhetens intresse. Revision som affärsverksamhet å andra sidan 

avser revisorers förmåga att såväl maximera vinsten vid varje enskild granskning som 

tillväxtkraven vad gäller marknadsandelar och omsättning. (Kosmala & Herrbach, 2006, s. 

1398) McNair (1991) är inne på samma spår som Dirsmith & Covaleski (1985) då han menar 

att en situation där attityder, beteende och normer formas och upprätthålls av belöningssystem 

och där kommersialismen således ställs i centrum. Detta går stick i stäv med de attityder, 

beteenden och normer som är kongruenta med de etiska värden som kommuniceras externt, i 

enlighet med att man söker verka utifrån allmänhetens intresse. (Kosmala & Herrbach, 2006, 

s. 1404) Denna cynism torde vi kunna koppla till det som diskuterades inledningsvis vad 

avser revisionsbranschens förtroendekris. Här bör enligt vår mening socialiseringsprocessens 

väsentlighet betonas i den bemärkelsen att denna kan söka påverka revisorns syn på hur man 

upprätthåller en sund balans mellan revision som hantverk kontra affärsverksamhet. Huruvida 

det finns ett gap mellan organisationen och den enskilde individen torde ha en inverkan på hur 

man lyckas uppnå denna balans. Gapet tror vi minskar med hjälp av den nyanställdes 

socialiseringsprocess.     
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1.4 Problemdiskussion      
Revision presenterar sig själv som en beskyddare av det allmänna intresset, då denna 

profession är en viktig del för att finansmarknaden skall fungera väl. Beskyddarrollen medför 

att revisorer måste förhålla sig till lagar och regler i syfte att säkerställa lagenlig och enhetlig 

revision. Således har revisionsbranschen en plikt att följa dessa lagar och regler på ett 

trovärdigt sätt, men på grund av brister vid revisionsförfarandet i flertalet fall har 

trovärdigheten ifrågasatts. Revisionsbranschen, som har haft ett högt anseende i ansvariga 

politikers ögon, genomgår följaktligen en förtroendekris. Vi vill koppla an detta till 

socialiseringsprocessen, som vi tror har stor betydelse för framtida revisorers värderingar och 

arbetssätt vid revision. Dels för att socialiseringsprocessen enligt forskning alltid har en 

konsekvens för den anställdes rollutövande, men också det faktum att den första tiden inom 

organisationen har stor påverkan på den enskilda anställdes framtida värderingar och 

arbetssätt. Med dessa premisser kan vi anta att revisorassistenter, det vill säga framtidens 

godkända revisorer, i teoretisk mening kan bidra till att återupprätta revisionsbranschens 

förtroende. Detta förutsätter att socialiseringen lyckas i praktiken i den bemärkelsen att den 

skapar kongruens mellan den enskilde revisorsassistenten och revisionsbyrån. Vi finner det 

därför intressant att söka beskriva hur socialiseringsprocessen ser ut för revisorsassistenter i 

syfte att skapa förutsättningar för reflektion kring nuvarande socialiseringsprocess och dess 

konsekvenser. 

	  

På samma sätt som att socialisering renderar konsekvenser för framtida rollutövande och 

följaktligen värderingar och arbetssätt, bör den även påverka den enskilde revisorsassistentens 

professionella identitet. Revisionslitteratur har länge hävdat att revisorers professionella 

identitet och företagsidentitet försäkrar en förutsägbar och korrekt arbetsinsats. Vi finner det 

således intressant att söka beskriva vad som karaktäriserar den organisatoriska identiteten 

inom byrån, som såväl nyanställda som mer erfarna revisorsassistenter skall identifiera sig 

med. Att undersöka både socialiseringsprocessen och den organisatoriska identiteten anser vi 

skapar en lämplig grund för att se huruvida socialiseringsprocessen bidrar till önskad 

organisatorisk identifiering i enlighet med byråns mål och etiska riktlinjer. En organisatorisk 

identifiering, som är i kongruens med revisionsbyråns och branschens värderingar och som 

skapats genom olika socialiseringsstrategier, bör vara av väsentlig betydelse i 

återuppbyggandet av förtroendet för professionen. 
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2. Forskningsfrågor  
» Hur ser revisorsassistenternas socialiseringsprocess ut inom revisionsbyrån och 

hur bidrar denna socialisering till den organisatoriska identifieringen?  

» Vad karaktäriserar den organisatoriska identiteten och hur återspeglas den i 

revisorsassistenternas självbild?  

3. Syfte 
Vi ämnar beskriva hur socialiseringsprocessen, vilken främjar kongruens mellan individen 

och organisationen, ser ut för revisorsassistenterna inom revisionsbyrån. Socialiseringen 

syftar till syvende och sist att få nyanställda identifiera sig med organisationen. Detta 

föranleder att vi även söker beskriva vad som karaktäriserar den organisatoriska identiteten 

inom byrån, som nyanställda skall identifiera sig med. Forskningsfrågorna studeras 

följaktligen utifrån revisorsassistenters och därmed de anställdas perspektiv, det vill säga ett 

agentperspektiv.  

 

En revisorsassistent är en revisor som ännu inte avlagt examen för att bli godkänd revisor, 

varför en assistent vanligtvis är relativt ny inom revisionsbyrån och således torde kunna 

förmedla dennes upplevelser av socialiseringsprocessen. Detta är även i samklang med att vi 

söker beskriva hur en socialiseringsprocess går till samt vad som är målet med den enligt 

agenten. En risk vid antagandet av ett ledningsperspektiv anser vi vara de facto att principalen 

kan förse oss med en bild av hur socialiseringsprocessen bör gå till. Med ledningsperspektiv 

menar vi exempelvis chef på mellannivå eller på högre nivå.  
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3.1 Definitioner 
Big 4: Benämningen för det fyra största globala revisionsbyråerna KPMG, PwC, Ernst & 

Young samt Deloitte. 

 

Revisionsverksamhet: ”Verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller 

ekonomisk information som följer av författning, bolagsordning, stadgar eller avtal och som 

utmynnar i en rapport eller någon annan handling som är avsedd att utgöra 

bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren samt rådgivning eller annat 

biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning enligt tidigare.”7 

 

Revisor/Revisorsassistent: En revisor är ”en godkänd eller auktoriserad revisor.” 8 

Revisorsassistent är ingen officiell titel, utan en vanligt förekommande benämning på en 

revisor som ännu inte avlagt examen för att kunna titulera sig godkänd revisor. För att kunna 

avlägga examen för att bli godkänd revisor krävs minst tre års praktisk erfarenhet9. 

 

Revisorsnämnden (RN): ”Är statens myndighet för revisorsfrågor. RN har två övergripande 

uppgifter. Den ena huvuduppgiften är att se till att det finns kvalificerade revisorer för 

näringslivets behov. Den andra är att ha tillsyn över dessa revisorer.”10 Via RN:s hemsida 

finns Revisorslag (2001:883) tillgänglig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Fars dokument EtikR 1 Yrkesetiska regler (pdf), sid 4	  
8	  Fars dokument EtikR 1 Yrkesetiska regler (pdf), sid 4	  
9	  http://www.revisorsnamnden.se/rn/utbildning_och_prov/utbildning/utbildning.html, 12-04-13	  
10	  http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html, 12-05-16 
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4. Den nyanställdes resa in i organisationen 
I detta kapitel ämnar vi, i enlighet med våra problemformuleringar och syfte, redogöra för tidigare 

forskning kring socialisering av nyanställda samt hur medlemmarna identifierar sig med 

organisationen de tillhör. Denna referensram syftar till att utgöra ett verktyg för att möjliggöra analys 

av det empiriska materialet. Inledningsvis presenteras studiens underliggande perspektiv, som grundar 

sig i principal-agent teorin. Därefter redogörs för en bred definition av socialisering, vilket sedan 

mynnar ut i en fördjupning av Van Maanens (1978) socialiseringsstrategier: formell kontra informell, 

individuell kontra kollektiv, sekventiell kontra icke-sekventiell, fast kontra rörlig, seriell kontra 

åtskiljande samt behållande kontra bearbetande. Explicit kommer även mentorskap beskrivas eftersom 

det är ett återkommande begrepp inom socialisering. Avslutningsvis redogör vi för identitet, där fokus 

ligger på den organisatoriska identiteten och medlemmars identifiering med organisationen.   

 

4.1 Principal – agent perspektivet 
Då vi i denna undersökning utgår från revisorsassistenters tillika anställdas reflektioner och 

ståndpunkter, vill vi inledningsvis redogöra för vilket perspektiv vi antar. Eftersom dessa 

revisorsassistenter jobbar i en organisation, där de har krav på sig från såväl ägarna till byrån 

som från chefer på olika nivåer, blir det naturligt för oss att redogöra för antaganden kring 

principal – agent teorier. Nedan redogörs för de antaganden som vi gör i förhållandet mellan 

principalen och agenten, där principalen syftar till den överordnade i förhållande till den 

anställde tillika agenten. Det föreligger därmed en maktstruktur mellan dessa parter.  

    

Agentteorin utgår enligt Watts (1977) från det underliggande antagandet att individer agerar 

utifrån deras eget bästa och således söker nyttomaximera, vilket i vissa fall kan stå i konflikt 

med företagets intressen (Dodd et al., 2008, s. 39f). Principalen vill att agenten, den anställde, 

skall leverera högsta möjliga kvalitet på varor och tjänster i tid. Agenten vill i sin tur ta åt sig 

äran utan att ha jobbat för det. (Shapiro, 2005, s. 264f) Det är även viktigt att poängtera att 

även agenter har konkurrerande intressen och att dessa intressen således varierar i kongruens 

gentemot principalens. På så vis är även vissa anställda mer riskaverta än andra och 

preferenser för incitament skiljer sig dem emellan. Agenten kan även tjäna olika överordnade 

med olika intressen, varför spörsmålet för den anställde blir hur denne förblir lojal och lyckas 

förhandla sig igenom dessa olika krav. (Shapiro, 2005, s. 267)  

 

 



	   11	  

Ett annat grundläggande antagande inom teorin är att företag är en plats för flertalet 

kontraktsliknande relationer som existerar bland ledningen, ägarna, långivare och regeringen, 

varför teorin även är känd som kontraktsteorin. (Dodd et al., 2008, s. 39) Detta perspektiv 

styrks av Jensen & Meckling (1976), som i sin klassiska artikulering av företagsteori hävdar 

att ”organisationer kort och gott är juridiska fiktioner som fungerar som en koppling mellan 

uppsättningar av förhandlande relationer mellan individer”. Med utgångspunkt i detta 

paradigm är företagsrelationer kontrakt och incitament, övervakningsmetoder, bindning samt 

andra former av social kontroll som tillämpas för att minimera företagskostnader i dessa 

relationsavtal. (Shapiro, 2005, s. 266) En hypotes inom teorin är därmed att ledningen söker 

maximera sitt eget välbefinnande genom att minimera de kostnader som är förknippade med 

övervakning och upphandlingar. (Dodd et al., 2008, s. 39f) Principalen kan dock anta att den 

anställde till viss del motiveras av självreglering för att upprätthålla sitt rykte, som grundas på 

kvaliteten i dennes arbete. Dessutom erbjuds agenten andra incitament, såsom bonusar och 

aktieandelar, för att säkerställa att dennes intressen inte går stick i stäv med företagets. 

Principalen kan dock aldrig med full säkerhet veta vad en kandidat kommer att göra i 

företaget när denne väl börjar arbeta som nyanställd. (Shapiro, 2005, s. 264f)         

    

Även om principalen är riskneutral är agenten inte villig att ta risker, vilket leder oss in på 

ytterligare en intressekonflikt i den bemärkelsen att den anställde kommer begå orimliga 

handlingar som står i motsats till principalens välbefinnande i syfte att skydda sig mot risker. 

Detta medför kostnader för principalen och företaget. (Shapiro, 2005, s. 265)      

Avslutningsvis bör nämnas att Perrow (1986) är kritisk mot antagandet att aktörer är själviska 

nyttomaximerare och undantagslöst obenägna att arbeta. Han menar att det i vissa situationer 

och i olika organisationsstrukturer finns människor som är omtänksamma och till och med 

osjälviska. Klassisk agentteori bortser därmed enligt Perrow från de aspekter som innefattar 

samarbete i det sociala livet. (Shapiro, 2005, s. 268) Vi delar denna syn och tror att den 

sociala aspekten är en alltmer viktig i faktor i vårt dagliga liv.  
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4.2 Socialisering  
Organisatorisk socialisering eller ”individbearbetning” syftar till tillvägagångssättet, där 

människor vid tillträdet till en ny position eller roll inom organisationen får uppleva hur saker 

och ting går till på arbetsplatsen. Denna socialisering är strukturerad av andra inom 

organisationen och Van Maanen hävdar att människor, på olika sätt, tillgodoser sig de sociala 

kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna anta en specifik arbetsroll i organisationen. 

(Van Maanen, 1978, s. 19)  

 

Att de skiljer sig beror inte på att människor är olika, utan snarare på att teknikerna och 

strategierna som tillämpas vid socialiseringen varierar. Socialiseringsstrategier är förmodligen 

som mest uppenbara då en person för första gången ansluter sig till en organisation. (Van 

Maanen, 1978, s. 19) Per definition förekommer alltid en viss typ av socialisering när en 

person nyanställs och således skall anta en specifik roll på arbetsplatsen (Van Maanen, 1978, 

s. 21). Socialisering kan exempelvis återspeglas i att ledningen kräver att nyanställda skall 

medverka i ett tränings- eller orienteringsprogram i någon form, men det kan även vara så att 

ledningen väljer strategier implicit och omedvetet. Oavsett vilken metod som används 

renderar dessa socialiseringsverktyg i en uppsättning händelser, som kommer leda till 

specifika konsekvenser för såväl beteendet som attityden. (Van Maanen, 1978, s. 20)  

 

Även om socialisering är en ständig process har den traditionellt sett enligt Mowday et al. 

(1982) med flera ansetts speciellt viktig för att anpassa nyanställda till företaget. Argumentet 

för detta är att det, i ett tidigt skede av nyanställdas anställning, är möjligt att kunna forma 

deras arbetsattityder. (Simosi, 2010, s. 301f) För att kunna lära känna en organisatorisk 

situation och således agera därefter, förutsätts att personen i fråga har, i egenskap av deltagare 

i arbetslivet, utvecklat föreställningar, principer och förståelse. Därmed blir den nyanställdes 

högst prioriterade uppgift att bygga upp en samling riktlinjer och tolkningar i syfte att kunna 

förklara och skapa mening i den myriad av observerade aktiviteter som pågår inom 

organisationen. (Van Maanen, 1978, s. 21) 

    

Van Maanen gör tre grundläggande antaganden vid studiet av socialisering i organisationer, 

vilken den första och kanske viktigaste är att människor som träder in i en ny och okänd 

omgivning mer eller mindre tenderar att befinna sig i en situation som präglas av rädsla. 

Människorna är då motiverade att reducera denna rädsla genom att så fort som möjligt lära sig 

funktionen och de sociala kraven som deras nya roll innefattar. För det andra letar människor 
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efter ledtrådar för hur man ska gå vidare vid antagandet av en ny roll i organisationen. (Van 

Maanen, 1978, s. 20) Det är implicita eller explicita överenskommelser inom arbetsgruppen 

som påverkar tydligheten i vilka roller individer antar inom denna grupp. Överenskommelsen 

kring rollerna innefattar de uppgifter som en medlem skall utföra samt vilka prioriteringar och 

tidsramar som gäller för dessa. (Feldman, 1976, s. 435) Följaktligen bidrar kollegor, 

överordnade, klienter och andra samarbetspartners med att stötta, vägleda, hindra, förvirra 

eller motivera individen som lär sig den nya rollen (Van Maanen, 1978, s. 20).  

Det tredje och sista antagandet är att en organisations stabilitet och produktivitet i mångt och 

mycket beror på hur nyanställda utför sina arbetsuppgifter (Van Maanen, 1978, s. 20). Tuttle 

(2002) anser att det föreligger ytterligare antaganden i Van Maanen & Scheins (1979) studie 

utöver de som ovan nämnts. Hon menar att de i deras studie gör ett antagande att 

socialiseringsprocessen till syvende och sist återspeglar vad organisationskulturen innefattar. 

För det andra menar Tuttle (2002) också att studien antar att processen kring anpassningen till 

organisationen torde upplevas väldigt lika mellan de nyanställda, trots det faktum att alla 

individer är olika och följaktligen upplever innehållet i socialiseringsprocess väldigt 

annorlunda. (Tuttle, 2002, s. 75)  

 

Vi vill koppla an socialiseringsprocessen till arbetsstandardisering. Arbetsstandardisering 

innebär att all nödvändig information för hur man på bästa sätt går tillväga med att utföra sitt 

arbete sammanfattas, vilket föranleder att den nyanställde kan absorbera denna information i 

syfte att kunna behärska sitt arbete mer effektivt enligt Fisher (1986) med flera. 

Arbetsstandardisering definierar såväl kommunikativa som funktionella utbyten mellan 

anställda och överordnade, vilket föranleder att både lämpligt som olämpligt beteende samt 

attityder kan identifieras. Därmed förses nyanställda med råd om hur de ska anpassa sitt 

beteende i enlighet med gruppnormer och förväntningar. (Hsiung & Hieh, 2003, s. 580f) 

Fiske & Taylor (1984) är av den meningen att standardiserade procedurer kan bidra med 

information som är tydligare och mer objektiv i jämförelse med den information som 

omgivande personal förser de anställda med. Information förmedlad oralt tenderar att blandas 

ihop med irrelevant information, som blivit förvrängd av människors fördomar och åsikter. 

(Hsiung & Hieh, 2003, s. 584) 
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Socialiseringsprocessen syftar som tidigare nämnts bland annat till att definiera 

uppgiftshantering och klargöra arbetsroller enligt Morrison (1993). Uppgiftshantering syftar 

till att den nyanställde skall kunna utföra sitt arbete genom att förstå och hantera plikter, 

uppgifter och prioriteringar. Genom att förhålla sig till standardiserade procedurer, kan 

nyanställda korta ner tiden för uppgiftsrelaterad inlärning. När de väl behärskar sitt arbete 

kommer de ha tid att utveckla aspekter som inte är uppgiftsrelaterade, varför 

arbetsstandardisering tycks kunna möjliggöra en förbättrad effekt av socialiseringen. Den 

andra uppgiften, klargörande av rollen, är en viktig aspekt för den nyanställde enligt Feldman 

(1976) med flera då arbetsstandardiseringen specificerar de gränser som finns inom varje 

position vad gäller auktoritet och ansvar. Således förser standardisering med information om 

vad som skall göras. (Hsiung & Hieh, 2003, s. 579f)  

4.2.1 Socialiseringsstrategier  
Som nämndes i inledningen har Van Maanen konstruerat dimensioner av 

socialiseringsstrategier som går att identifiera i organisationer. Han hävdar att dessa strategier 

är identifierbara, mäktiga och att de används brett. Det bör poängteras att strategierna inte är 

uttömmande. (Van Maanen, 1978, s. 22) Van Maanen & Schein (1979) utgick sedan från Van 

Maanens (1978) socialiseringsstrategier och dess definitioner när de i en studie undersökte 

strategiernas påverkan på de anställdas olika roller.  

    

Dimensionerna utgör en bra utgångspunkt för möjliggörandet av en beskrivning och analys av 

en specifik organisations socialiseringsprocess. Detta anser vi eftersom att dimensionerna går 

att relatera till våra egna arbetslivserfarenheter och är således begripliga enligt vår mening. 

Dessutom är dessa strategier frekvent refererade till inom forskningsfältet som berör 

socialisering. Vi har i enlighet med Van Maanen & Schein (1979), där de studerar 

utkomsterna av dimensionerna i samband med rollorientering, valt att avgränsa oss till sex 

dimensioner. Dessa kommer nedan att presenteras utan vare sig specifik prioriteringsordning 

eller med hänsyn till dess relevans.  

4.2.1.1 Formell respektive informell socialiseringsstrategi  

Att en socialiseringsprocess är formell innebär till vilken grad kontexten som processen äger 

rum i är segregerad från det dagliga arbetet samt huruvida den nyanställdes roll betonas och 

uttrycks explicit. Ju mer formell processen är, desto mer segregerad och specificerad är den 

nyanställdes roll. Den nyanställde särskiljs strikt från mer erfarna medlemmar i 

organisationen. (Van Maanen, 1978, s. 22)     
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Informell innebär å andra sidan att det inte finns någon tydlig särskiljning och att den 

nyanställdes lärande till stor del äger rum inom det sociala och uppgiftsrelaterade nätverket 

som omger dennes rollposition. Således är informella socialiseringsprocedurer i analytiskt 

avseende likt ”trial-and-error”-tekniker, där man lär genom erfarenheter. (Van Maanen, 1978, 

s. 22) 

 

Generellt sett innebär en formell process att man i en vidare bemärkelse söker påverka den 

nyanställdes attityder samt värderingar och förbereda personen att anta en viss status inom 

organisationen. Vidare medför en hög grad av särskiljning mellan en nyanställd och det 

dagliga arbetet att denne har mindre möjlighet att generalisera och tillämpa de förmågor och 

kunskaper i yrkesrollen, som denne lärt sig i en socialiseringskontext. (Van Maanen, 1978, s. 

22) Följaktligen är den formella processen vanligtvis det initiala steget i socialiseringen. 

Informella processer i sin tur preparerar en person till att efterleva en specifik roll. Därmed är 

detta det andra steget i socialiseringen, där den nyanställde tilldelats en plats inom 

organisationen och tvingas informellt att lära sig aktuell praxis som används på avdelningen. 

Således innebär det första steget att man fokuserar på generella färdigheter och attityder, 

medan det andra steget betonar specifika handlingar och situationsanpassad tillämpning av 

regler i syfte att kunna leva ut sin roll på arbetsplatsen. (Van Maanen, 1978, s. 22) 

 

I det initiala skedet känner den nyanställde inte till vad som är relevant för det arbete som 

denne förbereds för. Individer som genomgår en formell socialisering känner sig sannolikt 

isolerade, avskurna och hindrade från att ha ett socialt förhållande med sina mer erfarna 

arbetskollegor. (Van Maanen, 1978, s. 23) Den formella strategin är förmodligen den minst 

viktiga i avseendet att förmedla anpassning, eftersom att denna strategi avpersonifierar 

nyanställda och tillåter ingen variation i bemötandet av olika situationer. (Jones, 1986, s. 266)  

    

Innehållet i den information som nyanställda tilldelas vad avser kraven kring rollen och deras 

framtida utveckling i organisationen tycks reducera osäkerhet vid inträdet till organisationen. 

Dock påvisar Jones konklusion vad gäller den formella strategin, att den har en svag påverkan 

på osäkerheten, vilket kan bero på att nyanställda definieras som elever och som därmed ökar 

den psykologiska distansen mellan en nyanställd och organisationen. (Jones, 1986, s. 275) 
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Informella socialiseringsprocesser i sin tur, där den nyanställde måste klara sig själv i en 

betydligt mindre strukturerad situation, kan öka den personliga rädslan eftersom att personen 

ifråga kan ha problem med att upptäcka ledtrådar för hur denne skall leva ut sin tilldelade 

yrkesroll. Det finns således ingen garanti för att det informella tillvägagångssättet, med hjälp 

av medarbetare, kommer att styra den nyanställde i enlighet med organisationen. Utkomsten 

av socialiseringsprocessen bestäms till stor del på basis av den ömsesidighet som utvecklas 

mellan den seniora medarbetaren och en nyanställd, samt medarbetarens förmåga att förmedla 

kunskapen till den nyanställde. (Van Maanen, 1978, s. 24) 

4.2.1.2 Individuell respektive kollektiv socialiseringsstrategi  

Den kanske mest kritiska av de olika socialiseringsprocesserna är den som behandlar huruvida 

individer socialiseras individuellt eller kollektivt. Vid det individuella förfarandet grupperas 

nyanställda ihop inledningsvis och bearbetas med hjälp av en identisk uppsättning upplevelser 

med relativt liknande resultat. (Van Maanen, 1978, s. 24) 

    

Kollektiva å andra sidan innebär att en grupp genomgår ett socialiseringsprogram 

tillsammans, vilket utvecklar en kollektiv medvetenhet. Individuella förändringar i perspektiv 

grundar sig i förståelse för de problem som samtliga medlemmar i gruppen möter. 

Följaktligen, när gruppen delar problem, kommer olika medlemmar att experimentera med 

olika lösningar och rapportera tillbaka till gruppen. I den efterföljande diskussionen kommer 

medlemmarna att uppnå en kollektiv och mer eller mindre samstämmig definition på deras 

situation. Samtidigt kan gruppens samstämmiga lösning föranleda att medlemmar tillåts 

avvika mer från de standarder som framtagits av överordnade i jämförelse med den 

individuella socialiseringsstrategin. Därmed finns risk för inkongruensen mellan ledningens 

mål och gruppens mål – sannolikheten är större att gruppen med nyanställda, snarare än 

individen, omdefinierar eller ignorerar krav från överordnade. (Van Maanen, 1978, s. 24) I 

avseendet att förmedla anpassning är den kollektiva strategin förmodligen den minst viktiga 

eftersom att den nyanställde avpersonifieras och ingen variation i bemötandet av olika 

situationer tillåts. (Jones, 1986, s. 266) 
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Information om kraven kring rollen och den nyanställdes framtida utveckling i 

organisationen, som den nyanställda erhåller, reducerar enligt Jones osäkerheten vid inträdet 

till organisationen. Hans slutsats är också att både den kollektiva och formella strategin har en 

mindre inverkan på osäkerheten, vilket torde har sin förklaring i att nyanställda definieras som 

elever och därmed ökar den psykologiska distansen mellan organisationen och den 

nyanställde. (Jones, 1986, s. 275) 

 

Individuella strategier framkallar personliga förändringar, men perspektiv som antagits av 

människor som bearbetats enskilt är med stor sannolikhet mindre homogen i jämförelse med 

människor som bearbetats kollektivt. (Van Maanen, 1978, s. 25) 

    

Om ansvaret att omvandla en individ till en given status inom organisationen är delegerad till 

en person, följer med stor sannolikhet en intensiv, värdeorienterad process. Denna praxis är 

vanligt förekommande i en organisation, då det framstår som att endast en medlem med en 

dominerande roll har möjlighet att forma en nyanställd. Som exempel kan nämnas 

lärlingsutbildningar. (Van Maanen, 1978, s. 25f) Med anledning av det ensamma ansvaret 

som organisationsmedlem i dessa fall har, blir denne ofta en förebild. Följaktligen härmar den 

nyanställde dennes tankar och handlingar. Med tid och pengar i åtanke, är individuella 

socialiseringsstrategier inte lämpliga i stora organisationer, som bearbetar många människor 

varje år. (Van Maanen, 1978, s. 25f) 

4.2.1.3 Sekventiell respektive icke-sekventiell socialiseringsstrategi  

Sekventiell socialisering syftar till övergångsprocesser, som markeras av en serie diskreta och 

identifierbara steg som individen måste ta sig igenom för att uppnå en definierad roll och 

status inom organisationen. Icke-sekventiella processer i sin tur åstadkoms i en övergångsfas, 

där inga tydliga steg för att uppnå en roll går att identifiera. Således kan exempelvis en 

anställd ta sig från en avdelning inom organisationen till en annan utan att följa någon formell 

karriärstrappa. (Van Maanen, 1978, s. 26)  

    

Vid utvärderingen av sekventiella strategier är det av väsentlig betydelse att beakta till vilken 

grad varje steg grundas i föregående steg. Som exempel kan nämnas de flesta tekniska 

träningsprogram, som arrangeras på ett sätt så att de ses som en påbyggnad på tidigare, 

enklare kunskaper. (Van Maanen, 1978, s. 26) I avseendet att förmedla anpassning är den 
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sekventiella strategin troligtvis viktig då den nyanställde förses med information om deras 

framtid i organisationen (Jones, 1986, s. 266). 

 

I de fall den nyanställde söker göra varje påföljande steg enklare, blir den bästa 

informationskällan om den sekventiella processen en annan person som genomgått steget. Om 

en nyanställd kan finna medlemmar som gått igenom processen, kan denne använda dessa för 

att tillägna sig ett mer verklighetsorienterat perspektiv. (Van Maanen, 1978, s. 27)  

 

Ytterligare en viktig aspekt att beakta inom den sekventiella socialiseringsstrategin är i vilken 

utsträckning individen måste förhålla sig till ett schema då denne genomgår ett steg. En 

nyanställd kan känna att denne tvingas in i specifika steg innan denne är klar med föregående. 

Detta är jämförligt med företagsledaren som inte vill bli befordrad, men som känner att denne 

riskerar sin karriär om denne tackar nej. (Van Maanen, 1978, s. 27)       

4.2.1.4 Fast respektive rörlig socialiseringsstrategi  

Socialiseringsprocesser skiljer sig beroende på den information och säkerhet som en 

nyanställd har vad avser dennes tidsplan för övergångar inom organisationen. Den fasta 

socialiseringsprocessen förser den nyanställde med precis kunskap om hur lång tid det 

kommer att ta för att slutföra ett givet steg. (Van Maanen, 1978, s. 28) Vidare tillhandahåller 

en fast process också ett strikt koncept av det normala förloppet, vilket innebär att de som inte 

håller tidschemat anses vara avvikande (Van Maanen, 1978, s. 28).       

    

Rörliga socialiseringsprocesser i sin tur förser inte nyanställda med någon vetskap om deras 

tidsplan för övergångar inom organisationen och är således motsatsen till den fasta processen. 

Därmed finns ingen standardiserad process utan denna kan skilja sig från person till person, 

varför ansvaret följaktligen ligger på den nyanställde själv att söka ledtrådar om sin framtid. 

Den nyanställde använder andra som varit i samma situation som referenspunkter för att 

bedöma möjlig tidsplan för exempelvis befordran. Oavsett hur tillförlitliga dessa 

förväntningar är kommer individen mäta och jämföra sin utveckling med referenspunkterna. 

(Van Maanen, 1978, s. 28)       
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En socialisering, som till sin grund är utformad likt en fast process, kan te sig rörlig för den 

nyanställde då denne varken klarar av eller önskar att fullfölja den tydliga tidsplanen. 

Följaktligen kan en rörlig process som en konsekvens av detta rendera rädsla och frustration 

hos människor med oförmåga att kunna konstruera rimliga tidsplaner, vars syfte är att bedöma 

dennes avancemang inom organisationen. (Van Maanen, 1978, s. 29) Den fasta strategin är 

viktig i syfte att förmedla anpassning i den meningen att en nyanställd ges information om 

dennes framtid i organisationen. (Jones, 1986, s. 266)    

    

Det är uppenbart att auktoriteter inom organisationer använder tid som en viktig faktor för att 

kunna kontrollera andra. Rörliga socialiseringsprocesser ger en administratör ett kraftfullt 

verktyg för att påverka individuellt beteende. Fasta processer bidrar till temporära 

referenspunkter, vilket möjliggör för människor att både observera stegen och upprätthålla 

relationer som skapats i samband med socialiseringserfarenheter. (Van Maanen, 1978, s. 29)  

4.2.1.5 Seriell respektive åtskiljande socialiseringsstrategi  

Seriell socialiseringsstrategi innefattar erfarna medarbetare, vars uppgift är att preparera 

nyanställda till att anta liknande roller som de erfarna själva har i organisationen. Denna 

strategi tör vara den bästa garanten för att organisationen inte kommer att förändras över en 

lång tidsperiod, då innovation är osannolikt. Däremot bibehålls kontinuitet och en känsla av 

historia även om organisationen upplever omgivningen som turbulent och föränderlig. Ett 

allvarligt problem med denna strategi är att gap kan uppstå i form av historisk eller social 

distans mellan en nyanställd och överordnade. Till exempel har en nyanställd störst möjlighet 

att lära om sin framtid av dennes medarbetare, men erfarenheterna som dessa förmedlar kan 

vara avlägsna och således irrelevanta för den nyanställdes specifika roll. (Van Maanen, 1978, 

s. 32)   

 

Det är lättare att lära från människor som genomgått liknande upplevelser än att på egen hand 

komma fram till lösningar. Seriell socialisering förser nyanställda med inbyggda riktlinjer för 

att organisera och förstå deras situation. De mer erfarna medarbetarna utgör spegelbilder av 

hur framtiden kan se ut för de nyanställda. (Van Maanen, 1978, s. 32f) Feldman (1976) menar 

att den seriella strategin är en av de viktigaste då organisationen söker förmedla anpassning, i 

synnerhet i situationer då informationen är tvetydig eller att lärandet av rollen är komplex. 

Detta då strategin förser en nyanställd med sociala ledtrådar och förenklingar som är 

nödvändiga i läroprocessen. (Jones, 1986, s. 266)   



	   20	  

Om en nyanställd inte har föregångare som denne kan imitera kan socialiseringsmönstret 

etiketteras som åtskiljande, vilken riskerar rendera komplikationer och förvirring. Följaktligen 

torde individer förlita sig på definitioner för dennes uppgift som är inkongruenta med, och 

som härstammar från, olämpliga kollegors roller. Dock ges den nyanställde chansen att vara 

innovativ och originell eftersom avsaknaden av en beskyddare möjliggör att man kan tillägna 

sig nya perspektiv. (Van Maanen, 1978, s. 32)  

4.2.1.6 Behållande respektive bearbetande socialiseringsstrategi  

Vi har tagit oss friheten att använda våra egna benämningar behållande respektive 

bearbetande, vilka motsvarar Van Maanens (1978) ursprungliga benämningar 

självförstärkande och självdestruktiv. Detta har vi gjort eftersom att dessa har en tämligen 

negativ klang. Vi har dock givetvis valt att förhålla oss till den ursprungliga definitionen av 

denna socialiseringsdimension. Strategin syftar till vilken grad en socialiseringsprocess ämnar 

bekräfta eller eliminera den identitet den nyanställde har vid inträdet till organisationen. Den 

behållande processen bekräftar och etablerar genomförbar- och användbarheten av de 

egenskaper som en nyanställd redan besitter. Följaktligen har organisationen ingen önskan att 

förändra en nyanställd utan man vill snarare dra nytta av dennes förmågor, varför inträdet till 

organisationen sker så friktionsfritt som möjligt. Organisationen och dess medlemmar tar väl 

hand om de nyanställda genom att exempelvis erbjuda introduktionsprogram och 

karriärsrådgivning för att förstärka känslan av att den nyanställde duger som den är. (Van 

Maanen, 1978, s. 33f) Feldman (1976) hävdar att en av de viktigaste strategierna för att 

förmedla anpassning, i synnerhet i situationer då informationen är tvetydig eller att lärandet 

av rollen är komplex, bör vara den behållande. Detta eftersom strategin förser en nyanställd 

med sociala ledtrådar och förenklingar som är nödvändiga i läroprocessen. (Jones, 1986, s. 

265f) 

 

Den bearbetande innebär förnekande och avlägsnande av specifika egenskaper hos den 

nyanställde vid inträdet till organisationen. Den nyanställde isoleras från tidigare medarbetare 

i syfte att avstå från en viss typ av beteende och istället följa en strikt uppsättning 

sanktionerade regler och förordningar. De som utstår prövningen ser gapet till andra 

medlemmar minska medan gapet till icke-medlemmar ökar. Bearbetande strategier, snarare än 

behållande, har större sannolikhet att generera liknande resultat bland de nyanställda. (Van 

Maanen, 1978, s. 33f)  
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Att, med hjälp av den bearbetande strategin, förkasta nyanställdas förväntningar om sig själva 

genom negativa sociala erfarenheter menar Jones inte nödvändigtvis föranleder att de 

nyanställda anammar en passiv eller bevarande roll. Istället kan detta uppmuntra dem att 

utmärka sig i sin roll och få nyanställda att ifrågasätt nuvarande definitioner av andra och 

således stimulera en innovativ roll. (Jones, 1986, s. 265) 

    

Bearbetande strategi tör innefatta att den nyanställde blir tilldelad en mentor som, förutom att 

bidra med information och fungera som en förebild, mildrar den stress en nyanställd upplever 

i samband med den stärkta uppfattningen av att man passar in i organisationen. Då Kozlowski 

& Doherty (1989) menar att överordnade formar uppfattningar, konvergeras den nyanställdes 

perspektiv med den mer normativa synen hos överordnade och mentorer. Denna syn avser 

uppgifter, roller och beteenden, varför Major et al. (1995) anser att mentorer assisterar 

nyanställda i deras process med att utvecklas i sin roll. (Simosi, 2010, s. 308) Begreppet 

mentorskap kommer redogöras för mer ingående senare i detta avsnitt. 

 

Bekräftandet av den personliga identiteten, som görs av de erfarna medarbetarna, föranleder 

att den nyanställdes känsla av att denne är unik förstärks. Detta är en förutsättning för att 

nyanställda skall kunna identifiera sig med, samt känna hängivenhet gentemot, 

organisationen. I denna bemärkelse finns det en koppling mellan kärnan i den 

behållande/bearbetande strategin och känslomässigt engagemang, vilken är konserveringen av 

den personliga identiteten genom bekräftandet av personliga karaktäristika från medlemmar 

inom organisationen. (Simosi, 2010, s. 305)   

4.2.1.6.1 Mentorskap  

Som tidigare nämnts är mentorskap ett vanligt inslag i den bearbetande strategin. 

Mentorskapet syftar till att få medlemmarna att uppnå delade mål, då det förekommer hög 

ambivalens vid prestationsutvärdering inom olika yrken (Jenkins et al., 2008, s. 54). 

Covaleski et al. (1998) definierar mentorskap som en teknik där nyanställda absorberar och 

internaliserar mer subtila och underförstådda aspekter av en organisations mål. Dessa 

förkroppsligas av överordnade och utvecklar en ny identitet hos de nya 

företagsmedlemmarna. (Jenkins et al., 2008, s. 54)  
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Annorlunda uttryckt menar McAleese & Hargie (2004) att nyanställda konstant tenderar 

härma beteendet hos mer seniora medarbetare i ett försök att försäkra sin framgång. Detta 

eftersom unga anställda upplever att deras mentorers handlingar kommunicerar acceptabelt 

och lämpligt beteende inom gränserna för företagets kultur. (Jenkins et al., 2008, s. 50f) 

Förebilderna förstärker således nyanställdas förståelse för uppgifter och rollkraven samt för 

organisatoriska normer, varför information från mentorer reducerar nyanställdas upplevda 

osäkerhet och bidrar till deras känslomässiga engagemang. Kram (1985) menar att mentorer 

även är en källa till socialt stöd, råd och intern information, vilket hjälper de nyanställda att 

integreras till det informella sociala nätverket. Följaktligen medför förebilder och mentorer en 

hög grad av anpassning till organisationen och därmed internaliseras värderingar. (Simosi, 

2010, s. 305) Van Maanen & Schein (1979) menar att positiv kommunikation med mentorn 

samt dennes stöd har kunnat påvisa en ökad acceptans av organisatoriska värderingar hos den 

nyanställde. (Simosi, 2010, s. 319)  

    

Med anledning av att det förekommer inkonsekvent informellt mentorskap utan struktur, har 

vissa företag enligt Burke & McKeen (1989) samt Viator (1999) etablerat formella program i 

ett försök att förbättra arbetsprestationen och socialisera de anställda in i företagsrollen 

(Jenkins et al., 2008, s. 55). Diresmith & Covaleski (1985) menar att publika revisionsbyråer 

använder informell kommunikation och mentorskap i syfte att förmedla gruppnormer och lära 

nya revisorer hur revision utövas (Clikeman & Henning, 2000, s. 2). 

    

Trots det faktum att mentorer förser nyanställda med arbetsrelaterad information, bör de ändå 

inte ses som förebilder i den bemärkelsen att de utför andra typer av arbetsuppgifter. Det är 

istället andra erfarna kollegor som imiteras eftersom att de utför liknande uppgifter som den 

nyanställde. Följaktligen är det rimligt att anta att nyanställda observerar andra för att 

tillgodose sig uppgiftsrelaterad information. (Simosi, 2010, s. 321)  

4.3 Hur påverkar socialiseringsstrategierna de nyanställda? 
Van Maanen & Schein föreslår varierande utkomster vad avser de nyanställdas roll beroende 

på olika kombinationer av socialiseringsstrategierna. Dessa utkomster benämns rollbevaring, 

innehållsinnovation och rollinnovation. (Van Maanen & Schein, 1979, s. 68f) 
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För att uppnå rollbevaring, torde en kombination av strategierna sekventiell, rörlig, seriell och 

bearbetande appliceras. Detta innebär således att de förhållanden som främjar en bevarande 

inriktning är processer som innebär att en nyanställd genomgår en serie förutbestämda steg 

utan fastställda tidsramar, vilket följaktligen indikerar att den nyanställde hindras ta nästa steg 

om denne inte uppfyller kriterierna. Processen innefattar också mentorer som förkroppsligar 

det korrekta beteendet för de nyanställda, där också den nyanställde omdefinierar sig själv 

utifrån utpräglade organisatoriska värderingar. (Van Maanen & Schein, 1979, s. 68f) 

  

Söker organisationen skapa innovativt innehåll bör de använda en kombination av strategierna 

kollektiv, formell, icke-sekventiell, fast och åtskiljande. För att det skall uppstå 

innehållsinnovation i en roll bör man utbilda de nyanställda i formella grupper, där idéer eller 

tekniker lärs ut på ett sätt så att värdet av innovation betonas. Vidare är det önskvärt att 

undvika utbildning som torde främja traditionellt tänkande och rörliga tidsramar, vilka kan 

framkalla ångest och främja splittringar i konkurrensen bland nyanställda. Detta kan föranleda 

att framgångsreceptet blir att ”spela säkert”. Är mentorerna innovativa kommer även de 

nyanställda att stimuleras eller helt enkelt tvingas till att bli innovativa. (Van Maanen & 

Schein, 1979, s. 69)    

 

En kombination av strategierna individuell, informell, icke-sekventiell, åtskiljande och 

behållande kommer sannolikt utmynna i rollinnovation, som i sig innebär omdefiniering av 

uppdraget eller målen med rollen. Kombinationen av strategierna kräver att, om en individ 

skall erhålla motivation och styrka för att kunna vara en rollinnovatör, den nyanställde stärks 

av andra medlemmar i organisationen. Processen bör även vara befriad från sekventiella steg, 

som i sig kan komma att hindra innovativa insatser. Den nyanställde borde även exponeras för 

innovativa förebilder, eller inga alls, och regelbundet få bekräftelse under hela processen. Det 

är tämligen svårt att söka ändra normer som innefattar en specifik roll inom organisationen, 

varför en förändring förmodligen endast kommer uppstå då en individ är innovativ till sin 

karaktär. I sådant fall kommer en nyanställd inledningsvis uppleva en positiv 

socialiseringsprocess, där rollinnovation uppmuntras. (Van Maanen & Schein, 1979, s. 69f) 

Jones (1986) fann i sin studie att innovativ rollriktning var signifikant och hade inget samband 

med de strategier som han kategoriserar som institutionella, vilka är kollektiv, formell, 

sekventiell, fast, seriell och behållande. Ju högre grad av institutionalisering i 

socialiseringsprocessen, desto högre arbetstillfredsställelse och hängivenhet. Således verkar 

det finnas stöd för att det finns en relation mellan institutionaliserad strategi och reduceringen 
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av rädsla. Å andra sidan menar han att den kategorin som han benämner individualiserad var 

associerad med en innovativ rollriktning samt med relativt höga nivåer av såväl konflikt som 

ambivalens vad avser rollen. Kategorin ifråga innefattar strategierna individuell, informell, 

icke-sekventiell, rörlig, åtskiljande samt bearbetande. Detta indikerar att höga nivåer av 

konflikt och ambivalens kring rollen har ett samband med att efterleva rollen på ett innovativt 

sätt. Antingen renderar den nyanställdes rollprestationer inkongruens eller föranleder dennes 

aktioner att andra ifrågasätter hur denne presterar. (Jones, 1986, s. 270ff) Jones skiljer sig 

således från Van Maanen & Schein i den bemärkelsen att han hävdar att bearbetande istället 

för behållande associeras med en innovativ rollriktning. Han lägger även till den rörliga 

strategin. I övrigt bekräftar han Van Maanen & Scheins teorier kring strategiernas skapande 

av rollinnovation.    

    

Två nyligen genomförda metaanalyser av Bauer et al. (2007) och Saks et al. (2007) påvisade 

att institutionaliserad socialiseringsstrategi inte hade något samband med bland annat konflikt 

och ambivalens vad avser rollen. Dock fann de ett samband med bland annat social acceptans 

och rollbevarande orientering. (Saks & Gruman, 2011, s. 387) Frånvaron av struktur, som kan 

kopplas samman med individualiserad socialisering, framkallar förmodligen negativa känslor. 

Att bli lämnad på egen hand, att ha lite kontakt med andra nyanställda, att inte veta när ens 

socialiseringsperiod kommer ta slut och att inte ha seniora kollegor som hjälper en är exempel 

på händelser som kan framkalla negativa känslor. Å andra sidan menar Saks et al. (2007) att 

en institutionaliserad strategi förser med information som minskar osäkerhet och rädsla 

genom att exempelvis spendera tid med andra nyanställda, genomgå en serie steg enligt ett 

givet tidschema och ha en mentor eller förebild som bidrar med vägledning och stöd. Dessa 

torde rendera positiva känslor hos den nyanställde, som härstammar från starka, ömsesidiga 

relationer och band med medarbetare. (Saks & Gruman, 2011, s. 388f) 

4.4 Organisatorisk identitet 
Identifikation med kollektivet hjälper också till, precis som socialiseringen, att reducera den 

osäkerhet som interaktion i nya miljöer medför. Brewer (1991) och Kreiner et al. (2006) 

menar att anställda, givet organisationens krav att inkräkta på den unika personliga 

identiteten, söker finna en balans mellan personlig och organisatorisk identitet i den 

bemärkelsen att man varken vill vara för skild eller beroende av den organisatoriska 

identiteten. (Simosi, 2010, s. 305)  
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Det som anses vara utpräglat, centralt och bestående för en organisation är enligt Albert & 

Whetten (1985) definitionen på organisatorisk identitet, vilket i sig är en allmänt accepterad 

definition enligt forskarna (Whetten & Mackey, 2002, s. 394). Albert & Whetten (1985) 

menar vidare, i enlighet med flera forskare, att den organisatoriska identiteten återspeglar de 

centrala och utmärkande karaktäristikorna hos en organisation, vilka bland annat inkluderar 

kärnvärderingar och organisationskultur (Elsbach & Kramer, 1996, s. 442). Om en 

organisation således har en karakteristisk uppsättning värderingar erhåller den enligt Scott 

(2000) en karaktärstruktur och därmed en identitet (Whetten & Mackey, 2002, s. 398). Albert 

& Whetten (1985) hävdar att frågan ”who are we, as an organization” ger svar på hur urbilden 

av organisatoriska identiteten ter sig (Whetten & Mackey, 2002, s. 394f). 

4.5 Identifiering med organisationen 
Anställdas förhållande till den organisation de arbetar inom kan härledas från den enskilde 

anställdes syn på organisationen. Synen kan exempelvis utgöras av vad denne ser som 

utpräglat, centralt och bestående för organisationen, vilket i sig utgör en definition på upplevd 

organisatorisk identitet. Det bör poängteras att varje medlems syn på organisationen är unik. 

Således kan detta rendera att individers föreställningar enligt Albert & Whetten (1985) kan 

vara kongruenta eller inkongruenta med den kollektiva organisatoriska identiteten. Denna 

identitet företräder medlemmarnas delade föreställningar kring vad som anses vara utpräglat, 

centralt och bestående för organisationen. (Dutton et al., 1994, s. 239f) Vidare kan en 

medlems syn på den upplevda organisatoriska identiteten, beroende av huruvida den är 

tilltalande eller inte utifrån individens subjektivitet, påverka nivån av personlig 

identifieringen. Den organisatoriska identiteten tenderar att uppfattas alltmer tilltalande i takt 

med att medlemmarna i större utsträckning ser sig själva utifrån organisationens 

karaktäristikor. Medlemmarnas identifiering stärks följaktligen av en tilltalande upplevd 

organisatorisk identitet. (Dutton et al., 1994, s. 244ff) Vidare förstärks också medlemmarnas 

självförtroende när de själva associeras med organisationer som besitter egenskaper såsom 

kompetens, makt och effektivitet. Detta då tillhörigheten till organisationen förser dem med 

möjligheten att förknippa sig själva med de positiva egenskaperna, vilket således förstärker 

medlemmens självkänsla. (Dutton et al., 1994, s. 245ff) 
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Brown (1969) fann vid en studie att individer tenderar identifiera sig med organisationen i tre 

situationer; när de ansåg att organisationen försåg dem med möjligheter för personlig 

framgång, när de hade makten inom organisationen och avslutningsvis när det inte fanns 

några konkurrerande objekt för identifiering (Buchanan II,1974, s. 534). Till vilken grad de 

anställda identifierar sig med organisationen varierar; i de fall identifiering är stark råder stor 

enlighet mellan de kännetecken som den anställde använder för att definiera organisationen 

och sig själv (Dutton et al., 1994, s. 239). Således, om den anställde har anammat stora delar 

av vad denne anser vara utpräglat, centralt och beståendet i organisationen till dennes 

självbild, har förhållandet till organisationen kommit att utvecklas till en organisatorisk 

identifiering. Organisatorisk identifiering syftar följaktligen till vilken nivå som anställda 

definierar sig själva utifrån samma attribut som de tror karaktäriserar organisationen. Tajfel & 

Turner (1985) med flera menar vidare att en individs känsla av medlemskap i en organisation 

formar dennes självbild. (Dutton et al., 1994, s. 239-242) Organisationsmedlemmar som 

uppfattar att organisationen har en särpräglad kultur, strategi, struktur eller någon annan form 

av särpräglat kännetecken torde uppleva en hög nivå av identifiering med organisationen 

(Dutton et al., 1994, s. 246). En anställd kan också uppnå stark organisatorisk identifiering om 

dennes identitet som medlem i en organisation är mer framträdande än någon annan av dennes 

identiteter (Dutton et al., 1994, s. 239). Stern (1988) hävdar att medlemmar över tid blir 

alltmer exponerade för symboler och dylikt, som ständigt påminner dem om deras tillhörighet 

till organisationen. Den ökade tillhörigheten och kontakten med organisationen föranleder en 

mer tilltalande upplevd organisatorisk identitet och följaktligen en förstärkt identifiering med 

organisationen. (Dutton et al., 1994, s. 248)  

 

Forskning visar på att både organisationen och individen är involverade i processen där 

identiteten på arbetsplatsen formas. Individer identifierar sig och skapar en förbindelse till 

organisationskulturen då de positionerar sig själva som bärare av identiteten. (Kosmala & 

Herrbach, 2006, s. 1396) De anställdas självbild kan formas med hjälp av olika tekniker som 

kombineras. Dessa tekniker kan bland annat utgöras av en direkt definition av personen eller 

definition utifrån definitionen på andra. Vidare kan även självbilden formas av explicit 

uttryckande av moral och värderingar, kunskap och färdigheter, gruppkategorisering och 

tillhörighet, hierarkiskt läge, etablerande och tydliggörande av utpräglade regler och 

avslutningsvis genom en uttryckt definiering av kontexten. (Kosmala & Herrbach, 2006, s. 

1396) 
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4.6 Identitet inom revisionsbranschen 
Kosmala & Herrbach identifierade i sin studie, utifrån revisorernas prestanda och individuella 

utövande av professionalismen, tre olika identitetsattribut som revisorer kopplar sin självbild 

till; professionell plikttrogenhet, kollektivt arbete och professionell uthållighet (Kosmala & 

Herrbach, 2006, s. 1406; 1412). Professionell plikttrogenhet syftar till revisorer som 

sammanfogar sin professionella självbild med att utföra sitt arbete korrekt, att således prestera 

väl utifrån förväntningarna på dem och att uppföra sig plikttroget i arbetskontexten. Att vara 

plikttrogen och prestera väl innebär att en individ måste vara grundlig och uppmärksam för 

detaljer samt att denne borde visa på ett mått av fysisk omsorg och uthållighet.  (Kosmala & 

Herrbach, 2006, s. 1406) 

    

En revisors individuella prestationsförmåga återspeglar dennes plikttrogenhet. Hur revisorn i 

sin tur arbetar i grupp tillsammans med andra professionella ger uttryck för identitetsattributet 

kollektivt arbete. Denna identitet inkluderar följaktligen revisorer som uttrycker en känsla av 

tillhörighet till en grupp eller avdelning och som även lägger vikt vid strukturer och socialt 

umgänge. (Kosmala & Herrbach, 2006, s. 1408) 

    

Det faktum att revisorer arbetar under utmanande förhållanden, återspeglas i sin tur i den 

ständiga exponeringen för stress och tidspress. Arbetsklimatet karaktäriseras av att 

slutförandet av arbetet är av största vikt, oavsett hur lång tid det tar och hur det torde påverka 

personen som utför arbetet. Uthålligheten kan även komma till uttryck i accepterandet av 

flexibla och ibland kontinuerliga arbetsrutiner. (Kosmala & Herrbach, 2006, s. 1410)  

 

Kosmala & Herrbach hävdar att revisorer ser en stolthet i att klara av att arbeta under tuffa 

förhållanden och att detta påverkar dennes självbild positivt, vilket i sig kan härledas till 

ytterligare en aspekt i revisorns arbetsidentitet. Identiteten är revisorns förmåga att kunna 

hantera arbetspressen och stänga ute sinnestillstånd och utmattning. (Kosmala & Herrbach, 

2006, s. 1411) 
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4.7 Sammanfattning av teori 
För att sammanfatta och tydliggöra teorin samt hur de olika delarna hänger ihop, har vi valt 

att konstruera en sammanfattande teorimodell. Det är viktigt att poängtera att modellen är 

konstruerad utifrån våra egna tolkningar av teorin samt att modellen inte gör att anspråk på att 

söka förklara kausala samband mellan teorierna.    

 
Figur 1 – Egenkonstruerad teorimodell 

1. Vid inträdet till organisationen känner den nyanställde vanligtvis en osäkerhet och rädsla, som 
grundar sig i att denne inte vet hur denna ska agera i sin nya roll samt vilka värderingar denne ska 
förhålla sig till.  

2. Med anledning av osäkerheten och rädslan söker den nyanställde efter ledtrådar för hur denne bör 
agera och vilka värderingar denne ska anta. Kurvan i modellen symboliserar både den anställdes 
osäkerhet, agerande och självbild, som kan antas skifta i det initiala skedet av anställningen.  

3. Företaget kommer såväl medvetet som omedvetet att söka reducera den nyanställdes osäkerhet och 
rädsla genom en socialiseringsprocess, som återspeglas i olika socialiseringsstrategier. Dessa 
nämns ovan utan specifik rangordning eller relevans.   

4. Syftet med socialiseringsprocessen på längre sikt är att få den nyanställde att verka i kongruens 
med organisationen och dess mål. Oavsett vilka strategier som används kommer dessa rendera 
specifika konsekvenser för såväl beteende som attityden hos den anställde. Dock finns ingen 
garanti för att dessa föranleder positiva utkomster avseende beteende och attityd i förhållande till 
organisationens mål. I takt med att socialiseringsprocessen fortskrider kommer sannolikt även 
gapet mellan den nyanställdes självbild och den organisatoriska identiteten att minska.  

5. I de fall den anställde definierar och beskriver sin självbild utifrån samma karaktäristikor som 
denne upplever kännetecknar organisationen, har företaget uppnått organisatorisk identifiering. 
Organisationen torde då ha säkerställt att den anställde kommer handla i enlighet med 
organisationens mål och värderingar. 
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5. Metod 
I detta kapitel redogörs för de metodologiska val och vilka överväganden som gjorts vad avser 

datainsamling i syfte att kunna besvara forskningsfrågorna. Vi argumenterar kring de olika 

tillvägagångssätten, samt för i slutet av detta kapitel en kritisk metodreflektion.     

 

5.1 Litteratur- och artikelsökning 
Innan vi bestämde oss för att fokusera på socialiseringsprocessen med dess strategier samt 

organisatorisk identifiering inom revisionsbranschen, läste vi in oss på flertalet artiklar inom 

organisationskultur. Initialt användes Kundas bok Engineering Culture: Control and 

Commitment in a High-Tech Corporation från 2006, där flertalet forskare samt deras bidrag 

inom forskningsfältet gick att finna. För att få tillgång till artiklarna användes databasen 

Summon, vilket är en databas för bland annat vetenskapliga artiklar och som finns tillgänglig 

via Örebro universitetet samt flertalet andra lärosäten. Utöver referenserna från Kundas bok 

(2006) användes sökord såsom organizational culture, corporate culture och culture within 

audit firms. I Scheins artikel ” Organizational Culture” från 1990 kom vi i kontakt med 

socialisering och dess förknippade strategier, som Schein i sin tur hade refererat till Van 

Maanen och Schein. Deras artikel ” Toward a theory of organizational socialization” från 

1979 grundades i sin tur på Van Maanens (1978) artikel ”People processing: Strategies of 

organizational socialization”, vilken kom att utgöra grundbulten i teorin om 

socialiseringsprocessen. Denna inriktning föranledde att vi sökte efter fler artiklar som 

berörde detta fenomen, med sökord som exempelvis socialization, socialization strategies och 

socialization process. En del artiklar härleddes även från ovan nämnda artiklars referenslista.  

    

I samband med att vi fördjupade oss inom socialisering och dess begrepp, fann vi en koppling 

till identitet varpå vi intresserade oss för organisatorisk identifiering. Då bisittaren vid ett 

handledningsseminarium visade sig besitta god kunskap om ämnet ifråga, fick vi tips på 

relevanta artiklar att läsa in oss på. Dessa artiklar har sedan bearbetats till det som utgör teorin 

om organisatorisk identitet och identifiering.        
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5.2 Referenshantering 
Om en referens vid källhänvisning sitter innanför punkten syftar den enbart till meningen 

ifråga. Då referensen istället anges efter punkten, avser den hela stycket alternativt all text 

som följer den tidigare referensen i stycket. När författare nämns löpande med årtal avser 

dessa andrahandskällor. Till förmån för det stilistiska och för tydlighetens skull anges 

förklaringar av förkortningar och uttalanden i löpande fotnoter.  

5.3 Metodavgränsning 
Avgränsningen i geografiskt hänseende görs till Örebro, där studieobjektet tillika 

revisionsbyrån är verksamt och ingår i Big 4-sfären. Då det finns flertalet olika näringsgrenar 

som innefattar revision, redovisning, skatterådgivning och konsulttjänster inom byrån, väljer 

vi att naturligt avgränsa oss till näringsgrenen revision samt de revisorsassistenter som arbetar 

inom denna. Byrån önskar vara anonym, vilket vi givetvis respekterar till fullo.  

5.4 Datainsamling 
Vi är av den meningen likt Sjöstrand et al, att verkligheten, utifrån de olika sociala aktörer 

som finns, är socialt konstruerad och att det således inte enbart finns en objektiv sanning. 

Vidare antar vi en principal – agent perspektiv då vi tror att det föreligger ett maktförhållande 

mellan revisorsassistenterna och dess överordnade samt byrån.   

    

I enlighet med studiens syfte att söka beskriva socialiseringsprocessen för revisorsassistenter 

samt hur denna process bidrar till att de anställda identifierar sig med organisationen, var vi i 

ett tidigt skede av processen överens om att datainsamlingen av primärdata skulle ske med 

hjälp av intervjuer. Valet av intervjuer och därmed en kvalitativ metod motiveras i huvudsak 

av två skäl. Först och främst anser vi att intervjuer ger oss möjligheten att försöka fånga 

respondentens ståndpunkter och upplevelser i deras socialt konstruerade verklighet, eftersom 

intervjupersonerna själva betonar det väsentliga i deras upplevda socialiseringsprocess. För 

det andra anser vi att empiri som insamlats med hjälp av intervjuer är i kongruens med den 

teoretiska referensramen som undersökningen baseras på med hänsyn till studiens tydliga 

teoretiska fokus. Med andra ord lämpar sig den valda teorin till att söka beskriva empiriskt 

fenomen som grundat sig i olika aktörers reflektioner och ståndpunkter.   
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5.4.1 Intervjuer 

5.4.1.1 Intervjuns styrka  

Likt denna studie går kvalitativ forskning vanligtvis ut på att söka fånga skeenden och 

företeelser på exempelvis en arbetsplats. I denna undersökning ämnar vi som bekant söka 

beskriva den socialiseringsprocess som både äger och har ägt rum i en social kontext inom 

organisationen genom revisorsassistenters egna ståndpunkter och upplevelser. I detta 

avseende bör intervjuer vara den datainsamlingsmetod som står till buds, speciellt med tanke 

på att det som hänt förr torde vara svårt att rekonstruera på annat vis än just genom 

respondenternas återberättande. Ytterligare en styrka att beakta med intervjuer är att de ter sig 

förhållandevis etiska gentemot respondenterna. Med detta menar vi att intervjupersonen är 

medveten om förutsättningarna samt syftet med intervjun och därmed även studien.   

    

Förutom intervjuer är deltagande observationer en vanligt förekommande metod vid 

insamlingen av empiri. Detta tillvägagångssätt har dock ett tillkortakommande i det avseendet 

att den i större utsträckning påverkar det naturliga beteendet hos de observerade samt gör mer 

anspråk på tid hos dessa i jämförelse med intervjuer. Dessutom medför valet av intervjuer 

som insamlingsmetod att man får tag i fler människor och olika situationer, vilket föranleder 

mer omfattande kunskap utöver det studerade området jämfört med observationer. 

Undersökningens tydliga fokus, som återspeglas i de operationaliserade intervjufrågorna, 

medför att insamlingen av primärdata är effektiv i den bemärkelsen att den är relevant i 

förhållande till studiens syfte. (Bryman & Bell, 2005, s. 384ff) Avslutningsvis borde det 

föreligga som sådant att de rådata som intervjuerna genererar inte förvanskats av forskaren. 

Således säkerställs en bibehållen objektivitet genom frihet från bias vid transkribering av 

intervjuerna.  

5.4.1.2 Valet av semi-strukturerade intervjuer 

Bryman & Bell menar att semi-strukturerade intervjuer underlättar för intervjupersonen att 

utforma svaren på sitt egna sätt och skapar således utrymme att utveckla ett spörsmål som 

intervjupersonen betonar som viktig. Dessutom ges möjlighet att avvika från listan med de 

konstruerade intervjufrågorna i syfte att fånga upp nya aspekter som respondenten tar upp. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 361) I enlighet med att söka beskriva socialiseringsprocessen för 

revisorsassistenter samt hur denna process bidrar till att de anställda identifierar sig med 

organisationen, valde vi att således använda oss av semi-strukturerade intervjuer. Semi-

strukturerade intervjuer torde te sig lämpligt i den bemärkelsen att det är intervjupersonerna 
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som besitter kunskapen om socialiseringsprocessen och organisationens identitet inom byrån, 

inte vi som intervjuare. En alltför strukturerad intervju anser vi kunna hämma respondentens 

möjlighet till att fritt kunna reflektera över och betona det väsentliga i socialiseringsprocessen 

och den organisatoriska identiteten. Vad avser valet av semi-strukturerade intervjuer bör 

avslutningsvis även poängteras att en sådan struktur nästintill är påtvingad då undersökningen 

har ett tydligt fokus, varför liknande frågor bör ställas till samtliga respondenter i syfte att 

söka uppnå empirisk mättnad. Följaktligen är det vid detta förfarande lättare att fånga likheter 

och skillnader mellan respondenternas olika ståndpunkter och reflektioner.           

    

I syfte att möjliggöra för läsaren att sätta svaren i ett sammanhang noterades inledningsvis 

bakgrundsfakta, vilket inbegrep position inom organisationen, utbildning samt hur länge 

personen arbetat inom organisationen. Intervjufrågorna, som operationaliserats utifrån teorin, 

formulerades för att kunna besvara undersökningens forskningsfrågor. (Bryman & Bell, 2005, 

s. 369) Dessa råd beaktades vid utformandet av intervjun. 

    

Intervjuerna dokumenterades med en diktafon. Detta möjliggör att man efter intervjun 

upprepade gånger kan lyssna på tonfall och vad som ordagrant sagts (Trost, 2010, s. 74).  

Således underlättar en dokumentation med diktafon en noggrann analys av intervjupersonens 

svar då vi har möjlighet att säkerställa att inga viktiga detaljer uteslöts vid transkribering, 

vilket påverkar objektiviteten i positiv bemärkelse (Bryman & Bell, 2005, s. 374). För att 

säkerställa empirins trovärdighet fick samtliga intervjupersoner ta del av det färdigställda 

empirikapitlet för att godkänna det. Responsen vad god och inga förändringar behövde göras.  

 

Vid avlyssning av intervjun lär man sig dessutom vad som gjordes bra respektive mindre bra, 

varför detta kan ses som en läroprocess i att bli en bättre intervjuare inför de kommande 

intervjuerna (Trost, 2010, s. 74). Den främsta anledningen till valet av diktafon är dock det 

faktum att vi under intervjuns gång inte behövde föra en massa anteckningar. Användandet av 

diktafon möjliggör nämligen att fullt fokus kan riktas på frågorna och svaren (Trost, 2010, s. 

74). 

    

Vid transkribering av intervjuerna ändrades till viss del talspråk till skrivspråk för att 

underlätta bearbetningen av rådata, utan påverkan på ordets syftning. Exempelvis ändrades 

”dom” till de/dem. I syfte att säkerställa objektiviteten har dock vissa ord, som kan betecknas 

som talspråk, använts för att återge empirin på ett korrekt vis.       
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5.4.1.3 Den ”hantverksskicklige intervjuaren” 

Inför datainsamlingen konsulterade vi litteratur inom ämnet för att få ut största möjliga nytta 

av intervjuerna. Såväl inför som under intervjun beaktade vi Kvale & Brinkmanns tio 

kvalifikationer som kännetecknar den ”hantverksskicklige intervjuaren”.  

    

För det första är intervjuaren kunnig, vilket innebär att denne har kunskap om det ämne som 

berörs och därmed vet vilka frågor som är viktiga att utveckla (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

182). Vi hade god kunskap om den teori som undersökningen grundades på och 

forskningsfrågorna, som konstruerades innan intervjutillfällena, operationaliserades med 

utgångspunkt i denna teori. Följaktligen visste vi vilka frågor och teman som var centrala vid 

datainsamlingen. Intervjufrågorna granskades av vår handledare innan intervjutillfällena, 

vilket redogörs för mer ingående senare i kapitlet under rubriken ”Frågekonstruktion”.      

 

Vidare beaktade vi det som benämns strukturerande. Med detta menas att intervjuaren 

presenterar syftet med intervjun samt intervjuförfarandet. Dessutom sammanfattas kort 

intervjun i slutskedet och respondenten tillåts även ställa frågor kring den genomförda 

intervjun. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 182) 

    

För det tredje är en hantverksskicklig intervjuare tydlig. Detta innebär att intervjufrågorna är 

tydliga, enkla och korta samt att intervjuaren inte använder sig av en yrkesjargong eller 

förhåller sig med en akademisk sakprosa. En intervjuare bör även sträva efter att vara vänlig 

genom att låta intervjupersonen avsluta det denne säger samt genom att intervjupersonen får 

tänka och prata i sitt eget tempo. Vidare är intervjupersonen lättsam och tolererar att 

respondenten tar pauser. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 182) Vid frågekonstruktionen samt 

vid interaktionen med respondenten tog vi ovan nämnda i beaktande, varpå vi brukade ett 

enkelt och vardagligt språk samt korta och begripliga frågor. Intervjupersonen tilläts 

bestämma intervjutempo och att ta pauser vid besvarandet av en fråga. Således ökade vi 

sannolikheten för att respondenten förstod vad vi sökte få svar på med våra frågor samt 

svarade utförligt.  
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Intervjuaren skall lyssna aktivt till det som sägs och lägga märke till de många 

meningsnyanserna i ett svar i syfte att få en fullständig beskrivning av dessa. Därmed lyssnar 

intervjuaren på hur svaren sägs samt känslobudskapet i dessa. Dessa egenskaper 

sammanfattas under benämningen känslig. Till denna borde även karaktäristikan öppen kunna 

kopplas till, vilket innebär att intervjuaren hör vilka aspekter av intervjuämnet som 

intervjupersonen anser vara viktiga och följaktligen låter detta delvis styra intervjun. (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 182f) Genom att vi var två intervjuare kunde vi utse en förste- och 

andreintervjuare, där den sistnämndes huvuduppgift var att fästa uppmärksamhet på 

känslobudskapet i svaren samt hur svaren sades. Då intervjuerna spelades in med diktafon, 

kunde vi båda fokusera på det som sades och därmed ställa följdfrågor. Dessutom var 

intervjufrågorna semi-strukturerade, vilket innebär att de var öppna för att låta respondenten 

snarare än oss själva redogöra för de viktiga företeelserna och ståndpunkterna inom ämnet.  

    

De två ovan nämnda attributen skall vägas mot den egenskap Kvale och Brinkmann benämner 

som styrande. Att vara styrande innebär att intervjuaren vet vilken kunskap denne vill få ut av 

intervjuerna och således kontrollerar intervjuns förlopp. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 183) 

Eftersom att studien har ett tydligt fokus med förankring i den teoretiska referensramen hade 

vid god kännedom om vad vi ville få ut av intervjuerna. Dessutom sökte vi utforma 

intervjufrågorna för att främja att intervjupersonen hölls sig till ämnet samtidigt som vi 

försökte hålla oss öppna gentemot nya företeelser som intervjupersonen tog upp.   

    

Till känslig och öppen torde även minnesgod kunna kopplas i den bemärkelsen att 

intervjuaren minns vad intervjupersonen sagt under intervjun och således kan knyta an olika 

delar i intervjun. Därmed kan man be intervjupersonen utveckla något som denne sagt tidigare 

under intervjun. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 183) Som tidigare nämnts var vi två personer 

vid intervjuerna, vilket underlättade möjligheten att föra små minnesanteckningar och 

fokusera på respondentens svar och koppla an delar av intervjun till varandra.  Inspelning med 

diktafon bidrog även till att vi kunde bibehålla detta fokus.  

    

Avslutningsvis kan egenskaperna kritisk och tolkande utgöra kvalifikationer som 

kännetecknar den hantverksskicklige intervjuaren. Den förstnämnda innebär att intervjuaren 

prövar reliabiliteten och validiteten i det som intervjupersonen säger genom att ställa kritiska 

frågor. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 183)  
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Intervjuaren är tolkande genom att denne förmår att under intervjun klargöra innebörden av 

intervjupersonens uttalanden och redogöra för tolkningar av vad intervjupersonen sagt. Detta 

möjliggör att intervjupersonen antingen kan bekräfta eller förkasta intervjuarens tolkningar. 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 183) Dessa två råd beaktades under intervjun då vi med jämna 

mellanrum sökte sammanfatta intervjupersonens svar och reflektioner. Dessutom sökte vi 

förhålla oss med ”hur/vad/varför”-följdfrågor i syfte att få respondenten att vidare reflektera 

över en ståndpunkt som denne yttrat. 

5.5 Intervjupersoner 
Intervjupersonerna i denna undersökning utgjordes, med hänsyn till undersökningens syfte, 

föga anmärkningsvärt av revisorsassistenter. Det enda önskemålet vi hade var att de skulle ha 

varierande arbetslivserfarenhet inom en revisionsbyrå i Örebro. Då socialiseringsprocessen är 

en process som per definition ständigt pågår i en organisation, men som troligtvis är som mest 

tydlig vid inträdet till organisationen, ansåg vi en blandning vad avser arbetslivserfarenhet 

som revisorsassistent vara berikande för studien. Detta eftersom vi då fick möjligheten att 

fånga olika aspekter inom ämnet beroende på hur länge revisorsassistenten varit verksam 

inom byrån. Dessutom antog vi att en del förändringar törhända hade ägt rum vad avser 

socialiseringsprocessen, vilket kunde återspeglas med hjälp av ståndpunkter och reflektioner 

från intervjupersoner med olika lång tid inom organisationen. 

    

Via en kontakt, som vi båda mer eller mindre var bekanta med sedan tidigare och som varit 

verksam inom en revisionsbyrå i Örebro under en tvåårsperiod, inleddes en dialog om 

möjligheten att få till stånd intervjuer med revisorsassistenter inom byrån ifråga. Det visade 

sig nämligen tidigt att det var just denne person som var kontaktperson för byrån när det 

gällde spörsmål kring examensarbeten.  Dialogen med kontaktpersonen inleddes redan innan 

uppsatsprocessen startade. Vi upplever att vi i ett tidigt skede fick positiv respons angående 

de tilltänkta idéerna med uppsatsen, vilket så småningom utmynnade i att vi i samspråk med 

kontaktpersonen bestämde oss för att söka få till stånd fem till sex intervjuer. Antalet 

intervjuer ansåg vi skulle, i samtal med uppsatshandledaren, generera ett hanterbart och 

tillräckligt empiriskt material för att fånga olika aspekter av det empiriska fenomenet. Detta 

delvis eftersom att intervjupersonernas anställningstid inom byrån varierade. Kontakten 

upprätthölls under hela skrivprocessen med jämna mellanrum per telefon. Inför intervjuerna 

delgavs denne uppsatsens syfte, varpå detta vidarebefordrades till de tilltänkta 

intervjupersonerna. Dessa valdes av naturliga skäl ut av kontaktpersonen, varför vi 
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följaktligen inte träffade intervjupersonerna förrän intervjuerna ägde rum. Kontaktpersonen 

utgjorde själv en av intervjupersonerna.   

    

Vi har valt att inte nämna intervjupersonerna vid namn med respekt för byråns önskan att vara 

anonym. Hur dessa kommer att benämnas vid presentationen av empiri kommer att redogöras 

för separat i empirikapitlet.   
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5.6 Frågekonstruktion 
Intervjufrågorna operationaliserades med utgångspunkt i de teoretiska begreppen som 

härstammar från teorin angående socialiseringsstrategier samt organisatorisk identitet och 

identifiering. Nedan i figur 2 illustreras ett exempel på hur en intervjufråga härletts från 

teorin. I enlighet med att söka fånga respondenternas reflektioner och upplevelser vad avser 

socialiseringsprocessen samt hur de anställda identifierar sig med organisationen, ställde vi 

öppna frågor i den mån det var möjligt. En sådan typ av fråga uppmuntrar respondenten att 

svara med en berättelse och således ge mer omfattande och rika beskrivningar (Jacobsen 

Krag, 1993, s. 44). Dessutom kan vi anta att öppna frågor följaktligen främjar möjligheten att 

man upptäcker nya oförväntade aspekter inom ämnet.  

    

Innan intervjutillfällena fick vår handledare ta del av intervjufrågorna per mail. Den kritik 

som följde handledarens återkoppling beaktades, varpå större uppmärksamheten riktades till 

att söka kategorisera intervjufrågorna med tydliga kopplingar till den teoretiska 

referensramen. Efter denna åtgärd mailades frågorna i en andra omgång till handledaren, som 

godkände frågorna och gav ytterligare tips att tänka på innan intervjuerna. Därmed har 

forskningsfrågorna diskuterats och reviderats under denna process.  

 

 
Figur 2 – Exemplifiering av operationalisering till intervjufråga 
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5.7 Dataanalys 
Den insamlade data kommer att presenteras i narrativ form likt en process, i enlighet med 

teorimodellen, vilken sedan analyseras genom koppling till den teori som studien grundar sig 

i. Således används teorin för att besvara forskningsfrågorna och följaktligen förstå empirin vid 

dataanalysen. Analysmodellen, som presenteras i analyskapitlet och som har sin grund i den 

sammanfattande teorimodellen, utgör det huvudsakliga analysverktyget. Denna underlättar för 

läsaren att se hur vi tolkar och relaterar empirin till studiens teoretiska begrepp. Vidare förser 

analysmodellen med en struktur för analysprocessen. 

    

Efter transkriberingen av intervjuerna skrevs dessa rådata ut i pappersform, vilka sedan 

analyserades i den bemärkelsen att empirin kodades med utgångspunkt i de teoretiska 

begreppen som utgjorde basen vid operationaliseringen av intervjufrågorna. Varje ”teorikod” 

blev tilldelad en egen färg från de olika så kallade ”highlighter”-pennorna som användes. 

Nästa steg i processen med att bearbeta empirin var sedan att söka kategorisera den 

analyserade empirin med utgångspunkt i de olika färgerna som de olika fenomenen och 

begreppen i intervjumaterialet tilldelats, varpå dessa samlades under sammanfattande rubriker 

i ett nytt dokument. Detta underlättade för oss att identifiera såväl likheter och skillnader som 

upprepade och likartade uttryckssätt mellan de olika intervjupersonernas svar, vilket vi anser 

vara ett lämpligt förfarande med tanke på studiens förhållandevis tydliga teoretiska fokus. 

Denna process kan likställas med det som metodlitteraturen benämner meningskodning, vilket 

innebär att ett eller flera nyckelord knyts samman till ett textsegment och som antingen kan 

vara begreppsstyrd eller datastyrd (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 217f). Kodningen var i vårt 

fall begreppsstyrd eftersom att vi innan bearbetningen av empirin utvecklat dessa koder 

utifrån teorin. Med avseende på studiens tydliga teoretiska fokus, ansåg vi att denna 

begreppsstyrda kodning underlättade kopplingen mellan empiri och teori i analysprocessen. 

Således innebär kodning att man sätter namn eller etiketter på delar av empirin som kan vara 

av teoretisk vikt och Charmaz (1983) menar att koder fungerar som en metod för att på ett 

enkelt sätt etikettera, åtskilja och organisera data (Bryman & Bell, 2005, s. 450).  

    

Avslutningsvis återgavs den kodade empirin genom meningskoncentrering, vilket innebär att 

intervjupersonernas yttranden sammanfattas i kortare formuleringar (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 221). På samma vis sammanfattades de olika personernas svar i en och samma 

mening i de fall de svarade och uttrycktes sig likadant. Detta möjliggör en utvärdering av 

huruvida ett begrepp är användbart eller ej, vilket bedöms efter kriteriet hur ofta begreppet 
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förekommer (Bryman & Bell, 2005, s. 451). Senare i detta avsnitt kommer den 

rubriceringsmetod som används i empirikapitlet samt exemplifiering av hur kopplingen 

mellan empiri och teori görs i analyskapitlet illustreras med hjälp av två separata modeller.  

5.7.1 Presentation av empiri som en process 
Pentland (1999) hävdar att det finns fem aspekter som bör beaktas vid narrativ skildring 

(Poole & Van de Ven, 2005, s. 1386), vilka vi sökt förhålla oss till vid struktureringen av 

empirin samt presentationen av denna; 

1. Tidssekvenser. En berättelse bör inkludera en tydlig begynnelse, mittparti och slut, 

där kronologi är en central struktureringsmetod. Händelser eller aktioner skall ses i ett 

sammanhang vid narrativ återgivelse. 

2.  Nyckelpersoner. De olika nyckelaktörerna i berättelsen behöver nödvändigtvis inte 

presenteras utförligt eller benämnas vid namn, men i samband med olika 

sammanhang knyter de samman de olika händelserna i berättelsen.   

3. Identifierbar berättarröst. Enligt Bal (1985) är en berättelse något som en person 

säger, varför det alltid skall framgå vems röst som säger vad. Rösten återspeglar ett 

specifikt perspektiv enligt Rimmon-Kenan (1983). 

4. Vedertagen eller utvärderande referensram. Berättelser innehåller mening och 

kulturella värderingar eftersom dessa såväl implicit som explicit kodar standarder 

gentemot handlingar, utifrån vilka nyckelaktörerna kan bedömas. Även vid 

avsaknaden av explicit moral, kan berättelser förkroppsliga en känsla av vad som är 

rätt respektive fel. 

5. Övriga indikatorer på innehåll och kontext. En berättande text innehåller vanligtvis 

mer än bara händelserna i sig. Detta i synnerhet då texten inbegriper en variation av 

textuella verktyg som används för att indikera tid, plats, aktörernas egenskaper, vad 

som karaktäriserar kontexten och så vidare. Dessa indikatorer i sig utvecklar ingen 

bild av hur det ser ut, men de förser med information som kan var vital vid tolkning 

av händelserna. 
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5.7.2 Rubriceringsmetod vid empiriåtergivelse  
I figuren nedan exemplifieras en rubricering i empirikapitlet i syfte att underlätta för läsaren 

att förstå logiken bakom rubriksättningen. Som framgår nedan söker varje rubricering 

sammanfatta innehållet i tillhörande avsnitt.  I exemplet motsvaras rubriken ”In i hetluften” av 

att två av revisorsassistenterna explicit använder uttrycket samt att ytterligare en assistent 

beskriver sin första tid i enlighet med detta uttryck. 

	  

 
Figur 3 – Exemplifiering av rubricering 
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5.7.3 Koppling empiri – teori vid analys 
För att på ett tydligt sätt få läsaren att förstå analysförfarandet samt resonemanget bakom 

denna, illustreras i figuren nedan ett exempel på en koppling mellan empiri och teori som 

gjorts i analysen. Empiriutdragen kopplas an till den seriella socialiseringsstrategin då 

revisorsassistenterna beskriver hur de mer erfarna medarbetarna hjälper till och bidrar med 

ledtrådar i det dagliga arbetet. 

 
Figur 4 – Exemplifiering av koppling empiri - teori 

5.8 Kritisk metodreflektion 
Det är vitalt för en forskningsstudie att resonera och reflektera kring de metodologiska 

överväganden som gjorts i samband med datainsamlingen. De olika insamlingsmetoder som 

finns att tillgå torde alltid vara behäftade med svagheter, vilka måste beaktas i syfte att 

proaktivt söka minimera och eliminera dessa tillkortakommanden. På så vis ökar studiens 

tillförlitlighet då forskaren visar på medvetenhet kring studiens begränsningar. Inledningsvis 

vill vi reflektera kring valet av intervjuer som insamlingsmetod av primärdata.  
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En svaghet med intervjuer är att de enbart medför ytliga kontakter med intervjupersonerna 

och deras vardag, vilket föranleder att man som forskare riskerar att gå miste om mer 

informella förhållningssätt såsom jargonger, slang och uttryck i undersökningens kontext. På 

samma vis tenderar en intervjuperson ha svårt att uttrycka det som denne tar för givet i sin 

socialt konstruerade verklighet, varför beteende blir en viktig aspekt som ett komplement till 

det verbala uttrycket. (Bryman & Bell, 2005, s. 383) Det bör dock påpekas till vårt försvar att 

undersökningens grundläggande syfte till mångt och mycket bygger på det som vi tidigare 

nämnt, nämligen de olika aktörernas upplevelser och ståndpunkter. Med detta i beaktande 

anser vi att det inte finns ett lämpligt alternativ till intervjuer för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Dessutom konstaterades inledningsvis i detta kapitel att fokus till stor del 

ligger på hur socialiseringen sett ut i ett tidigare skede av revisorsassistentens anställning 

inom organisationen, vilket alternativet att genomföra observationer bör ha svårt att fånga. 

Hade undersökningen haft ett syfte som betonade undersökningsobjektens beteende, vore 

deltagande observationer mer lämpligt (Bryman & Bell, 2005, s. 383).     

    

Bryman & Bell hävdar att intervjuer är någorlunda mindre flexibla i jämförelse med 

observationer i det avseendet att observationer har större sannolikhet att lyckas upptäcka 

oväntade teman och frågeställningar (Bryman & Bell, 2005, s. 384). För att mildra denna 

faktor såg vi till att känna oss bekväma med den teori som undersökningen grundades på. 

Genom detta förfarande visste vi således vad som var viktigt att beakta och utveckla, vilket 

föranledde att vi kunde avvika från de specifika intervjufrågorna och främja att respondenten 

redogjorde för dennes upplevelser utan att intervjun för den sakens skull tappade fokus från 

ämnet. Dessutom är vi av den meningen att öppna frågor ökar sannolikheten för att oväntade 

teman och frågeställningar upptäcks då intervjupersonen inte styrs till att svara på ett visst 

sätt, vilket borde vara nackdelen med strukturerade intervjuer.        

    

Att spela in intervjuer med diktafon medför vissa risker. Respondenten kanske accepterar att 

bli inspelad, men detta betyder inte nödvändigtvis att denne inte känner sig besvärad eller inte 

hämmas av inspelningen (Trost, 2010, s. 74). Följaktligen bör det föreligga en möjlig risk för 

att respondenten inte alltid är ärlig i sina svar eller håller inne med information, då man vill 

vara lojal gentemot sin arbetsplats och företaget. Dock bör framhållas att vi på förhand ansåg 

det studerade ämnet vara föga kontroversiellt och att det således inte fanns någon anledning 

för intervjupersonerna att förvränga sina svar. Dessutom har vi gentemot byrån och därmed 

även intervjupersonerna genomgående varit tydliga med att studien har en deskriptiv snarare 
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än en normativ ansats, vilket borde minska föreställningen av att ämnet är känsligt. Vidare 

finns alltid risken för att diktafonen slutar fungera eller att batterierna tar slut (Trost, 2010, s. 

74). Vi använde med anledning av detta två diktafoner, vars funktioner testades innan 

intervjutillfällena. Respondenterna tillfrågades givetvis innan intervjuerna om de accepterade 

att bli inspelade, vilket samtliga intervjupersoner godkände.  

    

Sist men inte minst kan forskare tendera att slappna av och på vis bli mindre uppmärksamma 

på vad som sägs under intervjun, vilket därmed minskar sannolikheten för att bra och 

relevanta följdfrågor ställs. Att man slappnar av beror på att man vet om att allt ändå spelas 

in. (Jacobsen Krag, 1993, s. 64) Då vi var medvetna om detta problem la vi stor vikt vid att 

inte slappna av och sökte således bibehålla fokus på intervjupersonens respons. Som tidigare 

nämnt bestämde vi innan intervjuerna vem som skulle ta på sig rollen som förste- respektive 

andreintervjuare, vilket föranledde att en av oss kunde rikta specifikt fokus på att formulera 

följdfrågor med hänsyn till de svar intervjupersonen gav.    

   

Avslutningsvis vill vi reflektera kring det faktum att vi valt att genomföra en mer djupgående 

studie av en revisionsbyrå snarare än mer ytliga studier av flertalet byråer. Vi anser att denna 

resursallokering på bästa sätt genererar en djupare förståelse för det empiriska fenomenet 

samtidigt som empirin är hanterbar. Dessutom kan vi anta att de byråerna som inkluderas i 

Big 4-sfären påminner om varandra, varför resultaten i denna studie till viss del kan antas 

beskriva fenomenen på övriga Big 4-byråer i Örebro samt i städer som torde kunna likställas 

med Örebro. Detta kan styrkas av att Öhman et al. menar att homogeniteten är starkare än 

möjliga skillnader mellan olika revisorer i Sverige med hänsyn till bland annat revisionsbyrå 

och erfarenhet (Öhman et al., 2006, s. 94). Det kan även antas att organisationskulturen inom 

revisionsbyråer är relativt lika (Holmes & Marsden, 1996, s. 29). Ytterligare en aspekt som vi 

vill lyfta fram är det faktum att revisorsbranschen är en lag- och regelstyrd bransch som 

revisionsbyråerna måste förhålla sig till, varför enlighet i revisionsutövandet bör råda mellan 

byråerna. 
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6. Empiri 
I detta kapitel redogörs för den empiri som intervjuerna renderade. Inledningsvis beskriver vi 

intervjutillfällena med en presentation av intervjupersonerna i syfte att läsaren skall kunna läsa och 

tolka empirin utifrån ett sammanhang. Vi vill återigen upplysa läsaren om att studieobjektet önskar 

vara anonymt, varför även intervjupersonerna kommer vara anonyma. I avsnittet som följer redogör vi 

för intervjuresultatet. Avslutningsvis söker vi kort sammanfatta intervjuresultatet samt reflektera över 

hur vi anser att intervjuerna gick. Vi vill att läsaren skall ha den sammanfattande teorimodellen som 

presenterades i teorikapitlet i åtanke vid läsning av empirin. 

 

6.1 Intervjutillfällena 
Intervjuerna genomfördes mellan måndagen den 2:a och onsdagen den 4:e april på 

studieobjektets kontor i Örebro. Totalt genomfördes fem intervjuer fördelat på tre dagar; en 

den 2:a och två den 3:e respektive 4:e april. Samtliga dagar hade vi fått avsatt tid mellan 

klockan 09.00 till 12.00 att genomföra intervjuerna. Alla intervjuer tog cirka en timme och 15 

minuter förutom en, som varade i en timme och fem minuter.   

    

Vi anlände till intervjuplatsen tillika kontoret klockan 08.50 alla dagar med samma procedur 

varje morgon; vi presenterades oss i receptionen och sade vem vi skulle träffa, varpå 

intervjupersonen mötte upp oss, bjöd oss på varsin kopp kaffe och ledde oss till en av de 

många konferenslokaler som fanns på kontoret. När den första intervjun var klar för dagen, 

hämtade den nyligen intervjuade personen nästa intervjuperson. Samtliga intervjupersoner var 

revisorsassistenter och kommer fortsättningsvis att nämnas med fingerade namn enligt nedan 

utan inbördes ordning.  

6.1.1 Intervjupersonerna 
Den första intervjupersonen var Anders. Anders är 25 år och har arbetat inom byrån i drygt tre 

år och började direkt efter att han avslutat sina studier på Örebro universitet. Anders arbetade 

som timanställd på byrån under sista studieåret. Han arbetar till största delen med stora bolag. 

    

Den andra intervjupersonen heter Bertil och är 26 år. Bertil har arbetat heltid på byrån sedan 

drygt ett och ett halvt år tillbaka. Innan han började som heltidsanställd var Bertil timanställd 

under den sista terminens studier på civilekonomprogrammet vid Örebro universitet. Då 

arbetade han en dag i veckan samtidigt som han skrev sitt examensarbete. Bertil arbetar enligt 

honom uteslutande med revisionsuppdrag.  
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Carin var nästa intervjuperson. Hon är 30 år och har arbetat inom byrån sedan januari 2007, 

det vill säga drygt fem år. Hon har studerat ekonomi och redovisning samt franska vid Örebro 

universitet. Hennes formella titel är assistant manager. 

    

Daniel var vår fjärde intervjuperson, som har arbetat sedan hösten 2011 och är således relativt 

ny på byrån som han själv uttrycker det. Daniel är 25 år och har studerat på 

civilekonomprogrammet vid Örebro universitet. Han inriktar sig mot ideell sektor.   

    

Avslutningsvis utgjordes den sista intervjupersonen av Erika, 23 år. Hon har studerat på 

magisterprogrammet med ekonomisk inriktning på Örebro universitet och arbetat inom byrån 

i drygt två månader.  

6.2 Case – revisorsassistenters socialiseringsprocess 
Empirin kommer att återges utifrån ett processperspektiv, där vi i enlighet med 

analysmodellen inleder med socialiseringsprocessens begynnelse och sedan beskriver 

utvecklingen i takt med tiden i den mån det är möjligt. Rubriceringarna i detta avsnitt följer 

därmed denna logiska ordning. 

6.2.1 ”In i hetluften!”      
Daniel har under sin introduktionsprocess fått testa på och känna hur det går till när man 

arbetar, vilket han fått tillhörande kontroll och feedback på från handledaren angående hur 

han ska utveckla sitt arbetssätt och hur han ska tänka i framtiden. Handledaren har tagit hand 

om Daniel från första dagen och försett honom med uppgifter att göra samt funnits där för 

honom när han haft massor med frågor. Daniel nämner att de brukar arbeta tillsammans vid 

uppdrag. Han sammanfattar detta med att säga att den första tiden karaktäriserats av learning 

by doing, vilket han förklarar med att han försökt lösa en arbetsuppgift med direkt feedback 

och att denna process upprepats flertalet gånger, vilket även Erika upplever. Hon berättar att 

hon redan den tredje arbetsdagen var ute hos kund och reviderade. Daniel menar att syftet 

med detta förfarande är att arbeta upp tempot samt lära sig saker och ting och kommer 

naturligt in på begreppet skarpt läge, då han menar att man tidigt kommer ut och får träffa 

kund. I mötet med kunden fick han lära sig tillvägagångssättet vad avser granskning. Daniel 

poängterar det svåra i att lära sig prioritera rätt saker och han fick ofta höra i början att han var 

för noggrann. Han sammanfattar sin första tid med ett leende då han säger att han nästintill 

haft varenda roll förutom påskrivande revisor. Bertil upplevde introduktionsfasen som 
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”mastig” och syftar på att det var mycket att lära sig om exempelvis intranätet och 

arbetsverktyg. Bertil och Erika om att vara nyanställd: 

 
”Man får hugga tag från början faktiskt, redan från start och in i hetluften, följa med ut till kunden 

på uppdrag och ta stort ansvar. Får man göra faktiskt” 

 

”Min chef frågade mig igår: ”mår du verkligen bra nu, jag vet att vi har slängt in dig i det här.” Nej 

men jag tycker det har varit jättekul faktiskt, för att det hade varit mycket tråkigare om jag bara 

kommit in och så fick jag göra lite halvdana grejor och så hade jag haft tråkigt på jobbet. Nu har 

jag ändå, ja som chefen säger, kastats in och börjat jobba och de är ju utmanande i sig […]. Då lär 

man sig mycket också. Så jag har ju haft saker och göra hela tiden och de tror jag är mycket 

roligare än att man sitter och inte har någonting att göra.” 

 

Erika beskriver vidare att hon fått ganska mycket ansvar redan från början och att hon fått 

känslan av att byrån verkligen litar på henne, men uttrycker skämtsamt en önskan om att de 

kontrollerar hennes arbete. Med ansvaret följer även en skyldighet att fråga och göra rätt 

snarare än att testa själv och göra fel. Daniel medger att det är kul med denna 

inlärningsprocess, men att det ibland kan kännas som att det går lite väl fort fram och att vissa 

saker ibland ”faller mellan stolarna”. Han känner att han ibland inte hinner reflektera över vad 

som han gjort rätt respektive fel i utförandet av en arbetsuppgift. Det viktiga är ju till syvende 

och sist att bli färdig med uppdraget, menar Daniel och upplever därmed att den första tiden 

präglats av osäkerhet. Daniel berättar vidare:  

 
”Det har varit så mycket att sätta sig in i, normalt så kanske man haft lite mer lugnare perioder i 

början såhär, men jag har kastats in väldigt mycket i hetluften och fått köra väldigt, väldigt skarpt 

väldigt snabbt. […] Det har inte varit så mycket tid för att reflektera, utan det har mest blivit att 

”klar med en grej, då börjar jag med nästa. Och så blir det nästa”” 

6.2.2 Learning by doing – fråga, fråga, fråga!    

Som vi nämnde inledningsvis arbetade Anders som timanställd innan han började som 

revisorsassistent på heltid. Under första tiden som heltidsanställd berättar Anders att han fick 

genomgå e-learnings, det vill säga kurser på internet. Han känner att detta var naturligt då han 

började arbeta heltid den första februari, en hektisk tid för revisionsbyråerna och att 

kollegorna följaktligen inte hade tid att lära upp honom. Vidare blev han spontant tilldelad 

enstaka uppgifter såsom att kopiera papper samt stämma av dessa, och det var inte alltid 

Anders förstod vad han höll på med. Likt Anders började Bertil som timanställd på byrån och 
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under den perioden handlade det om att lära sig i praktiken. Carin började precis som Anders 

tidigt på året och fick åka ut till kund efter några veckor. Anders beskriver också förfarandet 

när man reviderar ett bolag för första gången och att man då alltid brukar dela upp arbetet 

medarbetarna emellan. Han frågar då ofta den lite mer erfarne medarbetaren om hur arbetet 

skall läggas upp och vem som ska göra vad. Han berättar även att den erfarne kollegan 

uppmuntrar honom att ställa frågor vid eventuella funderingar. Anders om att lära sig:  

 

”[…] det är så man lär sig, learning by doing, det är absolut det bästa sättet att lära sig. Och den 

här dialogen, den här kontakten man har med våra medarbetare internt […] och våga ställa frågor, 

alltså det finns ett ansvar från båda sidorna, dels du som själv måste våga ställa frågorna och inga 

frågor är dumma, för att ja, det är mycket som är nytt när man väl börjar.” 

	  

Anders uttrycker att första året som revisorsassistent är en utbildning i sig och förtydligar 

ytterligare att den största faktorn till att han ser det första året som en utbildning tveklöst är 

learning by doing, det vill säga att man lär sig i praktiken. Han berättar att man som junior 

oftast jobbar i team vid uppdrag, som många gånger består av en godkänd eller auktoriserad 

revisor samt mer erfarna kollegor. Det är i samspelet med medarbetarna under uppdragen som 

man lär sig menar Anders. Han menar vidare att det är en del av jobbet att ta sig an en uppgift 

trots att man inte har någon aning om hur man skall gå tillväga för att lösa den, varför 

framgångsreceptet blir att våga fråga. Anders förklarar att man inte ska känna sig ensam och 

betonar att det vore konstigt om du som revisorsassistent inte frågar vid eventuella 

funderingar eftersom att det är fundamentalt för att lösa uppgiften på ett korrekt vis. Han 

betonar att det i början var självklart att man kunde vända sig till vem som helst, men att det 

naturligt blev att han frågade dem han umgicks med på arbetsplatsen. Dock fick han namn på 

personer som han kunde vända sig till. Bertil ger en liknande version som Anders då han 

menar att han vänder sig till den godkända eller auktoriserade revisorn som arbetar med 

uppdraget vid spörsmål. Det kan handla om frågor såsom hur man skall tänka och lösa den 

specifika uppgiften samt allmänna råd. Daniel menar att samspelet mellan kollegorna ute på 

uppdrag främjar en öppen miljö där det är naturligt att fråga. Han nämner att det kan gälla 

såväl mindre som större frågor, där den senare typen av frågor kan innebära att han får sitta i 

några timmar med en kollega och gå igenom lösningen på frågan. Bertil nämner även att man 

observerar hur kollegan arbetar gentemot kunden. Carin exemplifierar detta med att nämna att 

förebilden återspeglar kvalitet och god kundrelation med avseende på kontakten med kunden, 

vilket märks på den goda responsen från kundens sida. Det kan även handla om intern 
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kommunikation gentemot medarbetare. Bertil berättar att om han befinner sig på kontoret 

upplever han att han kan fråga personen i rummet bredvid eller någon annan på kontoret som 

är specifikt sakkunnig inom ett område. Han märker att alla går runt och frågar varandra hela 

tiden och att detta kännetecknar organisationen: 

 
”Ofta är det ju den som är godkänd eller auktoriserad revisor på uppdragen då som man jobbar 

under som man tar lärdom av, och där jobbar man med flera olika ofta. Så då lär man sig ju av, och 

alla jobbar ju på olika sätt. […] varje sådan dag blir ju som en slags mentor i jobbet, så det kan man 

ju suga åt sig av, det bästa av alla” 

 

På frågan hur byrån bidrar till att hjälpa de nyanställda in i organisationen, svarar Carin att det 

är en kombination av att våga vara självständig, lära sig och få coaching av sina kollegor samt 

utbildningar. Liksom Anders och Bertil betonar hon vikten av att fråga, vanligtvis någon som 

man arbetar med på ett uppdrag. Följaktligen menar Carin att det är mycket upp till den 

enskilde revisorsassistenten att både lära sig och våga fråga. Hon berättar: 

 
”Men folk är väldigt hjälpsamma, man får en känsla av man kan knacka på vilken dörr som helst, 

vilket är jätteviktigt och vilket också kanske formar en att försöka göra på samma sätt när det 

kommer andra. Så jag tycker att folk överlag har öppna armar […]. Fråga dumma frågor, det är 

bättre att fråga dem i början än när du jobbat i två år.” 

 

Erika uttrycker, med glimten i ögat, följande på frågan om vad hon gör om hon inte förstår 

hur hon skall gå tillväga med en arbetsuppgift som hon redan frågat om: 

 
”Då får man ju börja fråga igen och det är fråga, fråga, fråga hela tiden. Så folk får ingenting gjort 

när jag är i närheten” 

 

Vidare betonar hon det faktum att man lär sig otroligt mycket av att göra saker och ting samt 

att e-learnings därmed inte är den stora kunskapskällan för hennes del. Daniel uttrycker att 

organisationen är öppen i den bemärkelsen att man kan prata och vända sig till vem som helst 

vid funderingar trots de indelningar som finns vad avser rang inom organisationen. Om det rör 

sig om frågor angående ett specifikt uppdrag, vänder han sig till den som tilldelat honom 

uppgiften. Detta eftersom personen ifråga förmodligen tagits sig an uppgiften tidigare och kan 

således förse Daniel med nyttig information. Därmed har mer erfarna kollegor gett honom 

material i form av underlag samt allmänna tips inför hans kommande arbetsuppgift. Bertil ser 
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tillbaka på den första tiden, som präglades av mycket frågor och jämför med hur han idag 

känner sig mer självständig och att arbetet flyter på bättre. Han beskriver det som att man är 

sin egen chef och uttrycker att det innebär frihet under ansvar. Hur mycket ansvar han får ta 

beror på storleken på bolaget och vilken godkänd eller auktoriserad revisor han arbetar med 

på det specifika uppdraget. Vidare nämner Daniel att han fått informella förebilder, vilka är 

personer som han arbetat med en hel del. Dessa är förebilder i den bemärkelsen att Daniel 

kunnat se hur de tänker samt observera deras arbetssätt, samtidigt som de verkligen varit 

stöttande och hjälpt till extra mycket. Daniel uttrycker det som att förebilderna ”leder en i 

arbetet”.  Enligt Daniel betonar byrån vikten av att fråga samtidigt som han poängterar att det 

är viktigt att man funderar själv, men att man inte ska hänga upp sig på en fråga för länge utan 

då hellre fråga. Han uttrycker att ”om man frågar kan man komma vidare tillsammans”, vilket 

torde vara en nödvändighet inom yrket eftersom att den innefattar mycket tolkningar och 

många regler och lagar som man omöjligt kan hålla koll på själv. Erika delar denna 

uppfattning då hon menar att man får ta en bit i taget och därmed först skrapa på ytan, för att 

vid ett senare tillfälle gå in mer på djupet. I samtal med sin coach/mentor eller chef har Erika 

fått en bild av att det är meningen att det ska ta tid och att hon ska arbeta med den specifika 

uppgiften tills hon blir klar. Bertil i sin tur uttrycker att det är ett yrke där man verkligen 

behöver detaljkunskaper som man tillgodoser sig med tiden. Erikas upplevelser om 

tidspressen: 

 

”[…] om jag sitter 24 timmar så är det ganska normalt, för jag kan ju inte det här, jag ska ju lära 

mig. Så det är nästan meningen att de ska ta tid för mig, annars kanske de börjar undra varför det 

inte tar tid. Då kanske jag bara slarvar till exempel. Så just nu känner jag ingen sådan här press på 

tiden, även om man personligen går runt och tänker såhär ”ja men gud, nu har jag lagt jättemycket 

timmar på det här bolaget”, nu får det vara nog.” 

 

Daniel upplever att kollegor vill att han skall komma och fråga om det skulle vara någonting. 

Han menar att en viktig faktor som främjat den öppna attityden är de formella aktiviteterna i 

form av middagar där det ges möjlighet lära känna folk vid sidan av jobbet, vilket gör att man 

på kontoret kan söka upp personen ifråga vid eventuella frågor. Han nämner exempelvis att 

kontoret har ett innebandylag, där han fått chansen att spela med kontorschefen och partners. 

Daniel tycker detta är väldigt trevligt eftersom att han verkligen känner att ”då försvinner allt 

vad heter gränser och titlar”. 
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6.2.3 ”Jag kan ingenting!”   
Anders minns den första tiden som ganska jobbig emellanåt; det var mycket frågetecken och 

han kände att han hela tiden behövde fråga. Anders om den första tiden: 
 

”[…] det tog ett tag men man drillades in i att ”såhär jobbar vi, det här är väsentligt, det här är 

mindre väsentligt” och hur du ska granska den här posten. Det är såhär vi vill se att finishen blir, 

hur du ska leverera till den påskrivna revisorn” 

 

Anders menar att han rent informellt har ett ansvar gentemot nyanställda för att på bästa sätt 

kunna hjälpa dem vid eventuella funderingar. Han minns hur det själv var att vara nyanställd 

och ständigt ha en massa frågor och känner att han vill återgälda detta gentemot byrån, något 

som även Daniel känner. Han uttrycker nämligen att det är ”kul att få chansen att ge tillbaka”. 

 

Syftet med introduktionsfasen är enligt Bertil att man skall lära sig utföra arbetsuppgifter och 

känna sig välkommen in i organisationen, vilket han också kände. Individen skall känna att 

den har hamnat i en utvecklande och öppen miljö där man lär sig nya saker, att man får 

mycket utbildning och att man trivs på arbetsplatsen. Daniel i sin tur menar att syftet med 

första tiden i organisationen är att bli ”varm i kläderna” och få en förståelse för vad det är man 

skall göra. Hans bild är att de första två åren inte handlar om att man som nyanställd skall 

komma in och prestera, utan snarare få förståelse och kunna utvecklas för att kunna ta sig an 

de utmaningar som kommer framöver. Bertil uttrycker att arbetet är ett konstant lärande och 

att han växer kunskapsmässig, vilket bland annat tar sig i uttryck att han hanterar 

kundrelationen mycket bättre. Bertil förmedlar en bild av att byrån inte förväntar sig att man 

besitta specifika kunskaper inom redovisning eller revision när man kommer från universitet, 

utan kunskapen skapas enligt Bertil i det dagliga arbetet.  

    

Syftet med den första tiden som nyanställd var enligt Carin att byrån sökte skapa en lojal 

medarbetare som skulle stanna kvar i organisationen. Därmed anser hon att byrån är väldigt 

mån om att de anställda skall tycka om byråns varumärke och exemplifierar med den 

”ganska” påkostade årliga träffen för samtliga anställda i byrån nationellt, som skall skapa 

gemenskap. Erika håller delvis med Carin då hon menar att syftet med introduktionen är att få 

henne satsa helhjärtat på organisationen på samma sätt som byrån satsar på henne. Hon menar 

att organisationen söker visa att hon är intressant för byrån, i syfte att få henne att stanna kvar 

inom organisationen och således bli lojal gentemot byrån.   
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Carin minns sin första tid inom organisationen som fantastiskt rolig, att det var kul som 

student att börja arbeta och att en helt ny värld öppnade sig. Hon upplever att det var 

”korvstoppning” i början i den bemärkelsen att man lärde sig väldigt mycket. Dessutom var 

det väldigt roligt i social bemärkelse. På frågan om vilka känslor hon hade som ny, svarar hon 

med glimten i ögat att hon kände att hon inte kunde någonting. På så vis kunde hon känna 

frustration då folk pratade om saker på arbetsplatsen som hon inte hade en aning om.  Erika i 

sin tur berättar med värme i rösten att hon i början knappt visste vad hon skulle fråga: 

 
”Men då förstod man ingenting kan jag ju säga, det förstår man ju nu att man inte fattade 

någonting. Förut då trodde man att ”ja, jag har koll på det här med resultat” och så vidare, men det 

har man inte! Och sedan, ju mer man jobbar, ju mer förstår man att man inte kan något, det är 

jättehemskt. Men det är också kul för då ser man att man har utvecklats så enormt mycket på bara 

två månader, att nu vet jag vad jag snackar om. […] De satt ju verkligen och diskuterade och jag 

hängde inte alls med, så att det är ju väldigt tufft att komma in och bara sitta där och inte egentligen 

förstå någonting. Men det kommer! […] I skolan såg vi ”ja men det här är skatt, det här är 

resultaträkning och så vidare”. Men man såg liksom ingen koppling mellan resultat och balans, man 

såg inte, man förstod inte bakgrunden till allt med skatt och skattefordringar.” 

 

Daniel uttrycker att även han hade känslan att inte kunna någonting, fyra-fem års studier till 

trots. Denna känsla kan han även känna idag och han får ofta höra av kollegor i 

organisationen att det är något som förväntas bland de nyanställda, att det just inte kan 

någonting. Han ger en bild av att han övergett mycket av den kunskap han hade innan och 

istället haft inställningen att börja om på nytt. Denna utmaning och att få testa på nya saker 

och följaktligen få lära sig hela tiden har varit en sporre för Daniel. 

6.2.4 Utveckling 

6.2.4.1 Mentor/Coach 

Anders berättar att byrån internt implementerat en ny utbildnings- och utvecklingsplan som 

bland annat innebär att man blir tilldelad en mentor, ”en ledare som är med i din utveckling” 

som han uttrycker det. Varken Anders eller Carin blev således tilldelade någon formell 

mentor när de började arbeta inom byrån 2009 respektive 2007. Mentorn är inte 

nödvändigtvis en coach menar Anders och särskiljer på dessa genom att hävda att coachen är 

personen som den enskilde revisorsassistenten går igenom utbildningsplanen med, medan 

mentorn kanske snarare är dennes bollplank enligt både Anders och Carin. Bollplank i den 

bemärkelsen att man kan prata både arbete och privatliv med denne. På hösten skall man sitta 
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tillsammans med sin mentor och sätta personliga mål för det kommande året samtidigt som 

man utvärderar det gångna året och de mål som sattes upp för den perioden. Har man inte 

uppnått ett mål, följer denna med in till nästa verksamhetsår. Uppföljningsmötet äger rum 

innan sommaren. Anders beskriver att man börjar med att själv sätta sina mål och vad man 

vill göra under året, varpå mentorn tillsammans med revisorsassistenten ger sin syn på vad 

som bör ingå i dennes mål eller om något mål behöver utvecklas. Han kommer naturligt in på 

begreppet uppdragsutvärderingar, vilket innebär att revisorsassistenten utvärderar sig själv 

och att personen som arbetat med revisorsassistenten ifråga med ett uppdrag, ger sin syn på 

hur denne tycker att det har gått. Detta sker vanligtvis då man arbetat med ett större uppdrag 

eller att man arbetat med en och samma person i flertalet mindre uppdrag. Under året skall 

den anställde ha samlat in minst fyra-fem stycken uppdragsutvärderingar som skall gås 

igenom med mentorn, bland annat i samband med slutmötet under våren. Syftet med 

utvärderingarna är att se hur man utvecklats och vad som behöver förbättras enligt Anders. 

Carin menar att de anställda skall ha löpande samtal med sin coach där det ges möjlighet att 

ventilera sina önskemål, men att även samtal skall hållas med chefen. Det finns enligt Carin 

en mall som, i kombination med utvecklingssamtal, bestämmer när den enskilde individen är 

klar på en nivå och därmed är redo att ta nästa steg. Carin uttrycker det som att det finns 

flertalet olika professionella nivåer som revisorn utvärderas utifrån. 

 

Bertil berättar att han blivit tilldelad en formell coach som hjälpt honom att identifiera vilka 

utbildningsbehov han har, någon att bolla framtidsplaner med för att kunna utvecklas. Detta är 

en företeelse som även Erika nämner. Redan första dagen blev hon tilldelad en godkänd 

revisor, som skall fylla funktionen som coach eller mentor och som kommer följa hennes 

karriärsutveckling. Såväl Bertil som Erika uttrycker att denna person fanns vid deras sida hela 

första veckan och svarade på frågor om organisationen och om praktiska spörsmål gällande 

exempelvis tidsrapportering. Erika beskriver att man diskuterar framtidsplaner och andra 

önskemål kring karriären med coachen/mentorn. Förutom detta har coachen/mentorn försett 

Erika med arbetsuppgifter och i samband med detta även hjälpt henne att strukturera upp 

tillvägagångssättet. Dock menar hon att det är upp till henne att fråga coachen/mentorn vid 

funderingar. Det har blivit naturligt för Erika att i första hand vända sig till denne eftersom 

hon upplever att coachen/mentorn vet var hon befinner sig i sin utveckling.  
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Bertil tror att coacherna skall befinna sig på den nivån i organisationen som kallas 

managernivån, vilket motsvarar den fjärde nivån. Hans coach är inte auktoriserad och jobbar 

mestadels med löpande bokföring och bokslut, men Bertil menar dock att coacherna 

vanligtvis är godkända eller auktoriserade revisorer. Han berättar vidare att man själv måste 

anmäla sig till de olika kurserna via organisationens intranät, även om det är fastlagt att man 

skall läsa just de kurserna. Coachen, som man träffar tre gånger per år och som Bertil annars 

inte arbetar med, har då hjälpt Bertil att se över vad han skall anmäla sig till samt vilka mål 

Bertil har inom byrån. Förfarandet beskriver Bertil som att coachen lyfter frågan om huruvida 

man har några speciella önskemål och exemplifierar med om man vill åka utomlands. Det 

finns en årlig plan på vad som skall göras för att man skall kunna ta nästa steg i karriären och 

således avancera till nästa nivå, eller ”grade” som Bertil uttrycker det. Det är 

kontorsledningen tillsammans med coachen som beslutar om man är redo att ta steget till 

nästa nivå.  

6.2.4.2 Tidsplan – ”det är upp till dig själv!” 

Anders betonar det faktum att man som revisorsassistent skall ha respekt för att det tar tid att 

lära sig saker och ting och att byrån har respekt för att du är ny och att du därmed får extra tid 

när du skall lösa en arbetsuppgift. Han upplever att det inte finns någon som tvingar honom 

till att skriva prov för godkänd revisor, samtidigt som han känner att möjligheten finns om 

man vill. För sin egen del menar han att det är ett steg som han på sikt kanske kommer att ta. 

Det krävs ju att man har arbetat i minst tre år innan man kan skriva provet, säger han. Bertil 

uttrycker sig likt Anders då han känner att det inte finns någon ”piska” över att man måste ta 

dessa steg, utan man får ta det i den takt man vill. Med andra ord tvingas man inte till att 

skriva prov vid en viss tidpunkt eller att man måste bli godkänd eller auktoriserad efter tre 

eller fem år. Han upplever att man i princip skulle kunna köra på som revisorsassistent hela 

tiden, men uttrycker att ”det kanske inte är en optimal lösning”. Fokus ligger ändå på att man 

skall bli godkänd revisor efter tre till fem års arbete.  

    

När vi frågar Erika om huruvida hon upplever krav från byrån vad avser hennes utveckling, 

nämner hon kravet att man efter fyra år förväntas bli godkänd revisor. Hon hävdar dock att 

hon ännu inte fått detta påpekat från byråns sida och berättar att det snarare handlar om att 

skriva provet när man ”vågar”, vilket hon tror kan ta fyra eller fem år. Erika berättar att 

känslan att inte ha bråttom är ”ganska bra” då hon menar att det är mycket att ta in. Processen 

att bli godkänd revisor tror hon tar lång tid, men hon betonar samtidigt att detta inte är någon 
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fara eftersom att det är upp till dig själv som revisorsassistent att lära dig. När vi ber henne 

utveckla varför hon tror att det tar lång tid, svara hon att arbetskollegor som arbetat i fyra år 

nyligen blivit godkända. Daniel hävdar att tidsplanen är, i enlighet med såväl Anders som 

Bertil, frivillig med avseende på hur man som individ vill lägga upp den, men han påpekar 

likt Anders att du som revisorsassistent har en plan för de första åren som innebär att du skall 

absorbera kunskap och lära dig. Planen Daniel syftar på är de olika utbildningar som 

revisorsassistenter genomgår under de första åren och som han benämner som ”normala steg”, 

vilket enligt Daniel känns tryggt: 

 
”Det känns väldigt tryggt att man har den, man kan luta sig mot den. De har en plan förberedd för 

mig, jag behöver inte komma med en jättestor handlingsplan” 

 

På frågan om hur Anders upplever möjligheterna att påverka sin karriärutveckling, svarar 

Anders att de är väldigt stora och att det är du själv som individ som väljer vilken väg du vill 

gå. Hur vägen ser ut skiljer sig enligt Anders beroende på vilken näringsgren man väljer att 

inrikta sig mot och han säger att han själv ännu inte har bestämt sig för vilken väg han vill gå: 

  
”Det är lite egen drivkraft som man får ha, alltså här på kontoret och inom revisionsbranschen och 

här på byrån kan jag bara säga. Det är ju du själv som väljer vad du vill göra lite grann. I början så 

får du ju massor med uppdrag, alltså du får jobb att göra. […] Sen efter ett tag att jag hade börjat, 

kanske hade jobbat ett halvår eller någonting, så gick vi in till en revisor som jobbade med mycket 

stora bolag och sa: ”jag vill gärna vara med och jobba med större bolag”. Då sa han ”absolut!”. 

[…] Och så har de gått den vägen.” 

 

Bertil i sin tur exemplifierar med att om man vill till Stockholm och göra karriär där eller om 

man vill arbeta utomlands inom organisationen, finns det verkligen möjligheter för det. Han 

påpekar att det är mycket upp till den enskilde individen att själv ta sig fram och uttrycker det 

med att man har fria tyglar och att ingen ”går och håller en i handen hela tiden”. Bertil säger 

att det blir naturligt att prata om utveckling med de godkända och auktoriserade revisorerna 

som han arbetar med, vilka han likställer med informella coacher. Anders menar att mer 

erfarna kollegor per automatik förser med en bild av hur framtiden kan se ut för honom när vi 

frågar om informella förebilder på arbetsplatsen. Han berättar att han i samband med utresa 

till kund kan ställa frågor till den mer erfarne kollegan om dennes bakgrund samt hur 

kollegans utveckling sett ut. Anders upplever att de erfarna kollegorna är medvetna om att de 

bär ett stort ansvar för de yngre medarbetarna, vilket märks på deras agerande mot såväl 



	   55	  

kunder som medarbetare. Således statuerar de exempel för de juniora medarbetarna vad avser 

ansvarstagande. Bertil berättar vidare om utbildningarna och att man åker iväg en vecka varje 

år, vanligtvis på hösten, tillsammans med andra nyanställda från kontor runtom i Sverige 

inom samma årskull.  

    

Daniel uttrycker sig likt Bertil då han menar att det finns alla möjligheter för att verkligen 

kunna påverka sin egen utveckling, men att fokus under hans första tid som revisorsassistent 

varit att lära sig hur han skall utföra bokslut och revision. Dock är målet att man vill bli 

godkänd och auktoriserad revisor menar Daniel. Han fortsätter berätta att efter dessa första år 

med utbildningarna, blir det mer fokus på den personliga utvecklingen och hur du som individ 

väljer att ta dig upp till nivån för godkänd eller auktoriserad revisor. Då har man möjlighet att 

boka in kurser själv. Daniel nämner att byrån har en policy att du måste ha jobbat en viss tid 

innan du får skriva första provet för att bli godkänd revisor, men att det viktigaste är att byrån 

känner att du har den kunskap som krävs för att skriva provet för godkännande. Daniel 

uttrycker att om du har en lite ”långsammare utvecklingskurva” är du kanske inte mogen för 

att skriva provet, men att detta inte gör någonting eftersom att du själv har skapat dina 

personliga mål och hur du vill utvecklas. 

    

Erika medger i sin tur att hon har svårt att redan nu säga hur hennes karriärmöjligheter ser ut, 

men hon tror att hon har stora möjligheter att påverka sin karriärsutveckling. När vi ber henne 

utveckla varför hon har den känslan, svarar hon att det är kollegorna hon pratat med som 

berättat för henne att man exempelvis kan inrikta mot en viss bransch eller vissa typer av 

bolag. Erika menar vidare att hon ofta ser kollegor som gör sådana typer av karriärval.  

	  	  	  	  

Carin upplever tidsplanen för sin utveckling som ”lagom”. Hon upplever att organisationen i 

den mån det går försöker behålla folk inom organisationen, varför man söker tillgodose olika 

önskemål. Hon exemplifierar med att om hon skulle vilja jobba mer mot redovisning, tror hon 

att det skulle vara möjligt. Carin berättar att två nyanställda personer kan gå helt olika vägar, 

vilket delvis kan bero på den personliga utvecklingen och därmed få olika mycket ansvar.    
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6.2.4.3 Utbildningsplan  

Som Anders tidigare berättade har varje person en uttalad utbildningsplan, där denne varje år 

går vissa steg i form av utbildningar inom revisionsgrenen. Utbildningsplanen tror Anders 

finns för de tre första åren, vilken innefattar en rad interna utbildningar. Sedan finns andra 

kurser att läsa när man är mer erfaren och vill nischa sig inom revision och nämner att han 

själv valt att läsa en kurs som handlade om nyckeltalsanalyser. Han uttrycker att man börjar 

en karriärstege inom revision som associate (assistent), där slutmålet är partner. Däremellan 

finns flertalet olika steg, varför Anders menar att det är uttalat vad som krävs av dig som 

assistent för att ta dessa steg och som man ofta blir medveten om i samband med 

utbildningsplanen. Precis som Anders uttrycker Bertil att utbildningsplanen är tydlig med det 

faktum att de tre första åren är fastlagda för revisorsassistenten vad avser utbildningar, något 

som Bertil uttrycker ”känns bra”.  

    

När vi ber Daniel beskriva de olika stegen i sin läroprocess, börjar han med att berätta att han 

har arbetat utifrån en handlingsplan kallad P, C & D (Personal Career Development). Carin i 

sin tur rättar oss på samma fråga och hävdar att det snarare är ett flöde än steg. Det första 

steget inom revision anser hon vara när du som revisorsassistent skriver prov för att bli 

godkänd revisor, vilket i sig innebär att du får ett eget ansvar. Daniel fortsätter berätta om 

handlingsplanen och säger att man i den skapar en egen målsättning för vad man vill jobba 

med och som, tillsammans med sin handledare, gås igenom för hur dessa uppsatta mål skall 

uppnås. Planen skall göras om varje år med utgångspunkt i vad man vill utveckla under året 

och ligger till grund för de kvartsamtal man har med sin coach eller sin chef. Grunden i 

läroprocessen är dock utbildningarna påpekar Daniel och menar samtidigt att det är svårt att 

sätta fingret på vad man har lärt sig. Han hävdar att det snarare handlar om att mäta sin 

utveckling genom att jämföra hur man kände förut respektive hur man känner idag. Daniel 

tycker att det svårt att utvärdera sig själv, men tror att det är nyttigt för hans egen utveckling.  

    

Vad angår Erikas utbildningsplan, säger hon att hon inte har någon koll på den. Hon vet att 

hon ska gå en utbildning i augusti och att hon ett år efter den utbildningen kommer gå 

ytterligare en, som är en fortsättning på den förra. Hon upplever att det finns utbildningar som 

går hela tiden, men att hon inte har någon koll på detta. Istället är det coachen/mentorn som 

sköter detta åt Erika.  
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Daniels första tid präglades av en del internutbildningar, som alla revisorsassistenter 

genomgår. Dessa utgörs delvis av nätbaserade utbildningar, som man utför på kontoret via en 

dator och som behandlar de olika program som används i det dagliga arbetet. 

Introduktionsfasen pågår enligt Carin kanske under de två första åren. En del av 

introduktionen är det flertalet olika kurser som nyanställda går i början, vilket gör att man 

kontinuerligt kan jämföra sig med andra deltagare som är i samma situation i det avseende att 

de börjat arbeta samtidigt. Jämföra syftar i denna bemärkelse till att man kan prata med andra 

om hur de har lärt sig samt hur de arbetar med kunder. Daniel berättar att nyanställda 

tillsammans åker iväg på ”lite större kurser” över ett par dagar eller en vecka, där man arbetar 

och tränar tillsammans med övriga deltagare. Daniel berättar att tanken var att han skulle 

genomgå två utbildningar samma höst som han började arbeta på byrån, men att han enbart 

kunde delta på den ena eftersom att han var ute på annat arbetsuppdrag. 

6.2.4.4 Utbildningarna  

Daniel berättar om utbildningarna som nyanställda inom organisationen från hela Sverige 

deltar i. På utbildningen går man igenom hur man skall utföra arbetsuppgifter fördelat på 45-

minuterspass och som pågår till klockan fyra-fem på eftermiddagen. Daniel uttrycker att man 

i slutet på dagen är ”väldigt trött i skallen” eftersom att det ”väldigt mycket korvstoppning”, 

men att det dock är väldigt lärorikt. Undervisningen är uppbyggd på så sätt att man får testa 

det man lärt sig i praktiska exempel efter varje pass. När vi ber Daniel utveckla hur detta rent 

praktiskt går till, beskriver han att man gruppvis får ett papper med frågor eller påståenden 

som gruppen skall lösa med utgångspunkt i den kunskap man tillgodosett sig från det tidigare 

undervisningspasset. Anders minns sin första utbildning som heltidsanställd:  

 
”Den första utbildningen jag gick det var ju liksom Revisions-1:an, som det hette på den tiden. Då 

är det en veckas utbildning och då går man igenom mycket internt, våra verktyg, program och hur vi 

skall uppfatta saker och ting och även hur vi ska jobba. Och då träffar man personer från norr till 

söder i Sverige alltså, som har olika arbetssätt och så vidare.” 

 

När vi ber Anders att beskriva kopplingarna mellan de olika utbildningarna, menar han att det 

inom revision är uppbyggt på så vis att samtliga revisorer genomgår Revision 1, 2 och 3. Han 

likställer denna uppbyggnad som ett flöde i den bemärkelsen att Revision 1 är väldigt 

grundläggande, medan Revision 2 är mer specifikt inom revision. Revisions-3:an är i sin tur 

en mer avancerad påbyggnad på 2:an, varför man naturligt måste läsa dem i denna bestämda 

ordning. Carin beskriver att kurserna behandlar grunderna i hur man använder program samt 
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metodik och tips vid uträkningar och användandet av modeller. Hon menar vidare att det går 

att identifiera steg i egenskap av de olika kurser man läser inom revision, vilka är Revision 1, 

2 och 3. Efter detta läser man kurser inom skatt på olika nivåer för att sedan välja själv vad 

man vill läsa. 

    

Anders nämner att liknade upplägg även finns för skatt, vilka revisor ofta läser om än inte alla 

steg. Anders fortsätter prata om sin första tid som nyanställd inom byrån. Han berättar att alla 

nyanställda får gå på en introduktionsdag, där man får möjlighet att få träffa verkställande 

direktören och delar av styrelsen som presenterar byrån och dess verksamhet samt 

organisationens uppbyggnad. Detta menar Anders är den första aktiviteten som arrangeras när 

man börjar som nyanställd. Han kommer sedan in på utbildningen igen och förklarar att han 

fick åka på ”en vecka om revision”, vilken ägde rum under avslappnade förhållanden med 

syftet att man skulle träffa och lära känna människor. Likt Daniel beskriver Anders att 

utbildningen, som alltid går på hösten, karaktäriseras av ”teambuilding” och gruppövningar, 

där man tillsammans går igenom de olika gruppernas svar och Bertil uttrycker att man lär sig i 

interaktionen med andra. Bertil understryker det faktum att man får mycket utbildning via 

byrån och anledningen till att byrån skickar iväg revisorsassistenter på utbildningar tror han är 

att man vill skapa någon slags enlighet i hur byrån skall arbeta, samt att man vill skapa en 

känsla för byrån. I samband med detta uttrycker han att inte fokus enbart ligger på det 

kunskapsmässiga vid utbildningarna, utan att dessa även präglas av sociala evenemang såsom 

middagar och andra aktiviteter. Dock berör man aldrig beteende eller normer vid dessa 

utbildningar utan det berörs vid andra tillfällen vid exempelvis kontorsmöten, men Bertil 

upplever inte att det är något fokus på det.	  

    

Daniel belyser en konsekvens av att utbildningen endast går på hösten, nämligen det faktum 

att de nyanställda grupperas med andra nyanställda som kanske arbetat i ett halvår. Således 

varierar kunskapen hos deltagarna vilket medför att vissa steg i utbildningen i princip hoppas 

över då detta är självklarheter för de mer erfarna. Å andra sidan uttrycker Daniel också att det 

är skönt att vissa besitter förkunskaper och följaktligen kan ta taktpinnen vid 

gruppövningarna. På frågan hur Anders upplever utbildningarna, svarar han att det är 

intensiva dagar och att mycket kunskap glöms bort och betonar återigen att det är i det dagliga 

arbetet som man lär sig, learning by doing. Dock påpekar han att utbildningarna är som en 

”mind opener”, då man kan relatera spörsmål i det dagliga arbetet till det man behandlat på 

utbildningarna. Bertil beskriver och resonerar likt Anders då han bland annat menar att man 
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lär sig i det dagliga arbetet. Han tillägger även att utbildningarna ger en möjlighet att bygga 

nätverk inom byrån, vilket även Carin betonar vikten av. Daniel, som arbetat inom byrån i 

drygt sju månader och som ännu enbart genomgått steg 1, menar att han saknar steg 2 i sitt 

dagliga arbete. Erika befinner sig i en liknande situation då hon först till hösten skall genomgå 

den första formella utbildningen, varför hon tvingats lära sig den ”hårda vägen”. I Anders fall 

fick han som timanställd åka redan i augusti på utbildning till Mallorca och berättar att han 

”knappt hade öppnat datorn” medan andra arbetat i ett halvår. Anledningen till han fick åka 

till Mallorca är att han annars hade fått vänta ett halvår efter det att han börjat arbeta som 

heltidsanställd för att få genomgå utbildningen.     

6.2.5 Upplevd organisatorisk identitet 
Anders menar att den främsta egenskapen som kännetecknar en revisor är att denne är en 

person med analytisk förmåga och utvecklar att det handlar om att ha förmågan att kunna se 

samband mellan olika poster i såväl balans- som resultaträkningen. Vidare nämner han i 

enlighet med Bertil och Erika också sociala egenskaper eftersom att man träffar många olika 

människor i yrket. Bertil tillägger även att revisorn är säljande och i grunden gillar ordning 

och reda. En revisor har även en drivkraft som yttrar sig i att man söker hjälpa kunden, trots 

att denne inte vet om att hjälpen är nödvändig enligt Anders. Han menar att byrån är 

marknadsledare och således har ett ansvar därefter. Anders menar vidare att en 

revisorsassistents värderingar går att sammanfattas med att denne skall fokusera på 

väsentligheter och risker samt vid osäkerhet och eventuella oegentligheter lyfta denna fråga 

till en högre nivå, vilket är något som även Carin nämner som viktigt. Erika, som endast 

arbetat i drygt två månader, har svårt att uttrycka vad som kännetecknar en revisor, men att 

hon tror att kunder vill se revisorn som pålitlig. Revisorns värderingar skall vara att man är 

professionell och trevlig samt tar initiativet att fråga om det är något som är svårt, menar 

Erika. Man skall även kunna ta kritik eftersom det är bra för din utveckling. Bertil i sin tur 

poängterar vikten av kunskap i syfte att kunna bistå kunden med hjälp i svåra frågor, vilket 

går hand i hand med att man är serviceinriktad. Carin håller delvis med Bertil då hon 

understryker att det viktigaste som revisorsassistent är att man är kompetent och social samt 

att man skall kunna ”hantera många bollar i luften”, något som hon även likställer med byråns 

värderingar. Daniel instämmer med Carin vad avser att man skall kunna ”hantera många 

bollar samtidigt” och tillägger även att en revisor kännetecknas av att denne är flexibel i den 

bemärkelsen att man skall kunna anpassa sig till olika kundsituationer. Vidare har revisorn en 

viss form av stresstålighet eftersom arbetet tenderar att vara ganska tufft under vissa perioder. 
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Anders anser i enlighet med Daniel att det är viktigt att en revisor inom byrån signalerar en 

känsla till kunderna att revisorn söker hjälpa kunden genom att hitta förbättringar, snarare än 

att hitta fel i redovisningen. Daniel uttrycker likt Anders att kunden skall se revisorn som en 

hjälp snarare än någon som söker ”sätta käppar i hjulet”. Bertil menar att revisorn skall 

”leverera bra service” och syftar på att man skall vara ett stöd för kunderna i deras frågor 

angående ekonomi. Han menar vidare att organisationen förväntar sig att revisorsassistenten 

skall vara ambitiös, ärlig och att man har kundfokus samt att ”man skall behandla andra som 

själv vill bli behandlad”. Denna kundfokus utvecklar Daniel och säger att man måste sätta sig 

in och förstå den unika situationen kunden och dess verksamhet befinner sig i. Anders om 

revisorsrollen och arbetssättet: 

 

”[…] Det är ett viktigt organ i samhället, dels för leverantören, bank, skattemyndigheterna och för 

de själva, alltså att bolaget vet ”vi har faktiskt gjort rätt här, det här är vad vi kan. Vad vi har för 

resultat”. Det här ger kanske utrymme för kanske utdelning och annat. […] Inom revision arbetar vi 

i team, punkt! Det är teamuppdrag, det är teambuilding och man ska funka i en grupp. Du är inte en 

ensamvarg som sitter på ditt kontor och knappar in på en kalkylator, det är inte så det funkar, utan 

du jobbar nära kunden, du jobbar nära dina medarbetare och det liksom förutsätter att man håller 

vad man lovar.” 

 

Som nyanställd berättar Anders att byrån betonade vikten av att upprätthålla en god kvalitet 

på allt de gör i enlighet med byråns position som marknadsledande, vilket även innebär att 

ständigt våga utvecklas. Återigen understryker såväl Bertil som Anders att byrån präglades 

och än idag präglas av öppenhet i avseende att man alltid kan fråga om hjälp och stöd samt att 

man har ett ansvar att be om det. Bertil uttrycker i samband med detta också att revisorn skall 

vara en lagspelare eftersom man arbetar i team. Han kommer vidare in på att byrån har en 

triangel bestående av tre ”hörnstenar” tillika grundvärderingar, som Bertil endast minns två 

av. Dessa är teamwork, som vi redan har berört, men även excellence som syftar till 

expertkunskaper. Han menar att dessa genomsyrar organisationen. Carin anser att byrån 

förknippas med kvalitet och kunskap, vilket samtliga inom byrån är ansvariga för att 

upprätthålla. Hon menar vidare att det gäller att balansera kvalitet och ekonomi, det vill säga 

att man skall väga kvaliteten gentemot vilka resurser som är försvarbart att lägga på det 

enskilda uppdraget. Dock är alltid kunden i fokus.  
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Erika om byrån: 

 

”[…] alltså det är väldigt mänskligt liksom, det är okej att ta tid på sig, det är okej att man inte 

kan. Jag tycker också att man känner att man får mycket, mycket mer än vad man skulle fått 

någon annanstans, så skulle jag kunna säga. Det utmärker byrån, vi är lite mer, jag hittar inte 

ordet, givmilda kanske. […] Och självklart här ska man väl säkert också vara professionell och 

sådär, men man tar ändå hänsyn till folk, tycker jag. […] vi vill ju vara kunniga inom området, vi 

ska ha kompetent personal och så och det vet jag att vi trycker ganska mycket på. Att vi ska ha 

kompetens och att vi ska ha rätt person på rätt plats och så vidare. Det är också en sak som 

utmärker byrån.” 

 

Byrån karaktäriseras enligt Anders av en ständig utveckling, där man hela tiden vill framåt 

och att man aldrig är nöjd, vilket även Bertil styrker. Daniel är av den meningen att 

kunskapsbredden är något som karaktäriserar byrån och menar därför att man kan erbjuda 

kunden alla former av lösningar. Erika uttrycker att byrån är marknadsledare inom de olika 

affärsområdena och att byrån värnar mycket om kunden och vill således vara en god 

rådgivare, ”vi vill deras bästa”. Anders tror att byrån särskiljer sig från övriga byråer inom 

Big 4-sfären i det avseende att man tar hand om varandra på ett annat sätt och syftar därmed 

på den sociala faktorn. Han uttrycker att ”det är inte siffrorna som är viktiga, utan 

människorna bakom”.  Carin i sin tur menar att byrån söker leverera bättre än de andra i de 

avseende att man vill generera en högre grad av kundnytta.  

6.2.6 Vilka är revisorsassistenterna?  
Anders beskriver sig själv som att han besitter en analytisk förmåga samt försöker ha en stark 

drivkraft och att det är upp till honom själv att skapa sin egen framgång. Han söker också 

ständigt utvecklas och lära sig av sina motgångar. Han nämner även att han är social då han 

bland annat menar att en kontakt kan leda till något stort. Anders bästa egenskap är att han 

inte är rädd att ta sig an större uppgifter, men att han samtidigt kan bli bättre på att våga fråga. 

På frågan om hur han skulle beskriva sig för en främmande person, svarar Anders att han 

skulle presentera sig vid namn och att han jobbar som revisor på byrån ifråga.  

    

När vi ber Bertil att beskriva sig själv och sina bästa egenskaper, säger han att han är bra på 

att läsa och lyssna på folk samt att han är ordningsam. Han nämner även att han är ambitiös 

och ger alltid 100 procent. Han nämner dock att han tenderar att bli för ordningsam. Vidare 

värderar han rättvisa högt samt ärlighet och använder uttrycket ”man skall behandla andra 
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som man själv vill bli behandlad”. När vi frågar Bertil hur han skulle beskriva sig själv för en 

person han aldrig träffat, skulle han inleda med att berätta om sitt yrke eftersom att det är den 

största prioriteringen i hans liv just nu. Han uttrycker att han först och främst identifierar sig 

som revisor.  

    

Carin beskriver sig själv som en pådrivare som är ganska strukturerad och som levererar i tid, 

samt att hon är social. Vidare anser hon sig vara lojal och ”hyfsat” effektiv. När vi frågar om 

vilka hennes värderingar är, svarar hon kvalitet och att hålla det man lovar. Hon värderar 

förmågan att kunna ”hålla många bollar i luften” samt att kunna prioritera. För Carin är det 

viktigt att balansera arbete och fritid. Carin skulle beskriva sig själv som ekonom för en 

person hon aldrig träffat förut beroende på vad personen ifråga själv arbetar med. Detta då 

hon menar att många har förutfattade meningar om att revisorer är kontrollanter. 

    

Daniel är enligt honom själv en person som tycker väldigt mycket om att träffa människor, att 

lära känna och sätta sig in i deras situation. Han anser sig kunna hantera ”många bollar i 

luften samtidigt” och har väldigt svårt att koppla bort arbetet när han är ledig.  Han värderar 

ordning och reda, vilket yttrar sig i att han är noggrann i det han gör. Vidare beskriver han sig 

själv i det avseendet att han lyssnar på kunden och får denne att känna sig sedd samt att han är 

stresstålig. Han tillägger att han skulle kunna bli bättre på att säga nej och våga fråga. Om 

Daniel skulle träffa någon som han aldrig pratat med förut skulle han presentera sig som en 

”sportnörd” som arbetar som revisor.  

    

När Erika skall beskriva sina egenskaper uttrycker hon att hon är bestämd och generös samt 

söker uppmärksamhet. Vidare anser hon sig vara otroligt stark med gott självförtroende och 

att hon är karismatisk. Hennes bästa egenskaper är att hon är professionell, självsäker och 

flexibel. Hon värderar ett bra liv, vilket enligt henne innebär en balans i livet mellan arbete 

och fritid samt att allt är kul. På frågan om hur hon skulle presentera sig för en främmande 

person, skulle hon presentera sig vid förnamn och om person skulle fråga vad hon arbetar 

med, skulle hon säga att hon arbetar med revision och förmodligen vilken byrå hon arbetar på. 

Hon poängterar att det inte är tjänsten som revisor som definierar henne. 
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6.3 Sammanfattning intervjuresultat 
Den presenterade empirin skall för läsaren, inför kommande analyskapitel, bidragit med en 

bild av hur intervjupersonerna tillika revisorsassistenterna upplever/upplevde sin 

introduktionsfas samt byråns syfte med denna. Vidare är det bra att komma ihåg hur man som 

nyanställd lär sig sitt arbete inom byrån samt hur utvecklingen och utvecklingsmöjligheterna 

ser ut. Detta med utgångspunkt i den hjälp de får av en mentor/coach, hur de upplever sin 

tidsplan samt utbildningsplanen. Avslutningsvis är det viktigt att lägga på minnet hur 

revisorsassistenterna upplever den organisatoriska identiteten samt hur deras individuella 

självbild ser ut. Vid läsning av empirin skall läsaren beakta hur länge de olika 

revisorsassistenterna arbetat inom byrån.    

6.4 Så uppfattar vi att intervjuerna gick 
Samtliga intervjuer ägde rum, som tidigare nämnts, i ett av kontorets många konferensrum. 

Där fick vi sitta ostört under intervjuerna och vi upplever att samtliga intervjuer skedde under 

avslappande förhållanden. Då vi hade gott om tid vid samtliga intervjuer, kände vi oss aldrig 

stressade och intervjupersonerna verkade bekväma under intervjuerna. Vi upplever att vi hade 

ett gott samspel med intervjupersonerna i det avseendet att de frågade oss om de var osäkra på 

något, samtidigt som de gladeligen utvecklade ett svar i den mån de kunde när vi bad om 

detta.   
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7. Analys 
I detta kapitel analyseras den intervjudata som presenterades i föregående kapitel. Detta görs med 

utgångspunkt i den teori som studien grundar sig i och analysprocessen illustreras och beskrivs med 

hjälp av analysmodellen nedan. Analysen utgör grunden för de kommande slutsatserna, vars syfte är att 

besvara forskningsfrågorna.  

 

7.1 Analysmodell 

	  
  
Figur 5 – Egenkonstruerad analysmodell 
 
Som tidigare nämnts har vi utifrån den sammanfattande teorimodellen konstruerat en analysmodell som 
illustreras ovan. Syftet med denna modell är att tydliggöra för läsaren hur analysprocessen ser ut samt dess 
struktur. Nedan kommer de två delarna i analysprocessen kortfattat beskrivas. 
 

1. Det första steget i analysen fokuserar på revisorsassistentens socialiseringsprocess, vilken 
analyseras utifrån de olika socialiseringsstrategier som presenterats i teorikapitlet och vars 
huvudsakliga benämningar går att utläsa i modellen ovan. Socialiseringsdimensionerna nämns utan 
specifik rangordning eller relevans.    

2. Vidare söker vi analysera den organisatoriska identifieringen med utgångspunkt i den upplevda 
organisatoriska identiteten och revisorsassistenternas självbild, det vill säga hur de beskriver sig 
själva. Vi ämnar också följaktligen förklara socialiseringsprocessens påverkan på den 
organisatoriska identiteten och identifieringen.   
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7.2 Revisorsassistentens socialiseringsprocess  
Rubriceringen i detta kapitel grundar sig i hur vi anser att varje avsnitt kan sammanfattas. Då 

vi ville undvika att använda teoretiska begrepp i rubrikerna, har vi istället valt att använda 

företeelser inom de olika strategierna som återspeglas i empirin. För tydlighetens skull 

motsvaras ord i fet stil av teoretiska begrepp och kursiverade ord av specifika begrepp, 

värderingar samt egenskaper.	  

7.2.1 Ledtrådar från erfarna medarbetare 
Daniels introduktionsprocess, där han på olika vis fått hjälp av sin handledare, tyder på en 

seriell socialiseringsstrategi i den bemärkelsen att handledaren, i egenskap av en erfaren 

medarbetare, förberett Daniel för hans framtida roll som revisor. Handledarens funktion att 

förse Daniel med arbetsuppgifter och finnas där för honom vid frågor har således inneburit att 

handledaren väglett Daniel i hans arbete. Detta förfarande förser honom med ledtrådar och 

förenklingar som är nödvändiga i läroprocessen. Forskning visar att det är lättare att lära från 

människor som genomgått liknande upplevelser än att på egen hand komma fram till 

lösningar. Detta kan exemplifieras med att såväl Daniel som Anders, efter sina erfarenheter av 

att speciellt i början ständigt ha en massa frågor, känner ett informellt ansvar gentemot 

nyanställda för att kunna återgälda den hjälp de själva erhållit. Följaktligen förser även Daniel 

och Anders nyanställda med ledtrådar kring hur de skall orientera sig och förstå sin nya 

situation, vilket ytterligare styrker förekomsten av en seriell strategi. Erika har enbart arbetat i 

drygt två månader och har genomgått samma process som Daniel fick göra i början. Hon 

nämner att hon blivit tilldelad en mentor eller coach och att denne är godkänd revisor. Denna 

persons funktion påminner om den person som Daniel benämner handledare. Erika känner 

ibland att ett uppdrag tar lite väl lång tid och berättar att coachen/mentorn hjälpt henne att inse 

att det skall ta lång tid och att det viktiga är att man lär sig. I detta avseende kan 

mentorn/coachen likställas med en person som förser Erika med riktlinjer för hur hon skall 

hantera situationen, vilket också är ett tecken på ett seriellt förfarande. Mentorn/coachen skall 

i detta fall inte ses som en förebild per definition, då det inte är dennes beteende som Erika 

imiterar.  
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7.2.2 Erfarna medarbetare utbildar i det dagliga arbetet  
Daniel använder uttrycken learning by doing, ”skarpt läge” och ”in i hetluften” för att 

sammanfatta sin första tid som nyanställd, vilket vi vill likställa med en informell strategi. 

Vår motivering till detta är att Daniels lärande till stor del ägt rum i det dagliga arbetet och att 

han således lärt sig genom erfarenheter, vilket påminner om en ”trial-and-error”-teknik. 

Följaktligen har han inte varit segregerad från den normala verksamheten, något som i sådant 

fall skulle innebära en formell process. Att en informell strategi torde äga rum för 

revisorsassistenterna kan styrkas med både Bertils och Erikas syn på att vara nyanställd. Bertil 

uttrycker att man får ”hugga tag från början” och ”in i hetluften”, medan Erika berättar hur 

hon har ”kastats in” i arbetsuppgifter och fått mycket ansvar redan från början. Hon uttrycker 

vidare att hon har skyldighet att fråga och göra rätt, vilket ytterligare påvisar att 

revisorsassistenterna inte särskiljs från övriga medarbetare. Detta kan vi anta då det troligen är 

de mer erfarna kollegorna, vilka besitter kunskapen, som de nyanställda frågar. 

    

Anders och Erika ger en bild av att det kan förkomma inslag av en formell strategi då de båda 

nämner e-learnings. Vi gör denna koppling grundat på att denna läroprocess är segregerad 

från det dagliga arbetet och därmed finns en tydlig särskiljning från den ordinarie 

verksamheten. Således lär sig inte revisorsassistenten genom praktiska erfarenheter vid detta 

formella förfarande. 

    

En möjlig förklaring till det informella förfarandet kan vara det faktum att revisorsassistenter, 

med Daniel som exempel, börjar sin anställning under en arbetsbelastad period och där 

revisorsassistenterna följaktligen avlastar övriga medarbetare. Därmed finns det inte möjlighet 

att särskilja assistenten från det dagliga arbetet. Detta då han uttrycker det som att vissa saker 

ibland ”faller mellan stolarna” och fokus ligger på att bli färdig med uppdraget. Dock kan det 

å andra sidan vara som i Anders fall att kollegorna har så pass mycket att göra att den 

nyanställde hänvisas till e-learnings, som vi tidigare nämnt återspeglar en formell strategi. 

 

En annan förklaring till användandet av informell strategi är att kunskapen skapas i det 

dagliga arbetet enligt Erika. Såväl Anders som Bertil använder som bekant uttrycket learning 

by doing. Enligt forskning har en nyanställd nämligen mindre möjlighet att generalisera och 

tillämpa de förmågor och kunskaper som denne lärt sig i en formell socialiseringskontext och 

som således särskiljer denne från det dagliga arbetet. Det faktum att Anders och de övriga 

revisorsassistenterna betonar vikten av att våga fråga borde ytterligare påvisa att den 
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informella processen är dominerande och att det är det sociala och uppgiftsrelaterade 

nätverket, i egenskap av medarbetarna, som lär upp den nyanställde. Revisorsassistenterna 

utbildas följaktligen i interaktionen med de erfarna medarbetarna, vilket är i enlighet med 

forskning som menar att den informella strategin syftar till att den nyanställde skall lära sig 

aktuell praxis som används på byrån. Revisionsbyråer använder enligt forskning informell 

kommunikation och mentorskap i syfte att förmedla gruppnormer och lära nya revisorer hur 

revision utövas, något som vi således kan bekräfta.    

 

Interaktionen med erfarna kollegor i samband med uppdrag visar på att den seriella processen 

integreras i den informella då assistenterna lär sig i det dagliga arbetet av erfarna kollegor. 

Vår konklusion grundar sig i det faktum att samtliga revisorsassistenter nämner att de på ett 

naturligt sätt vänder sig till medarbetarna vid spörsmål, vilket vanligtvis då innebär en 

godkänd eller auktoriserad revisor. Den teoretiska kopplingen går att härleda till att de 

erfarna medarbetarna förbereder revisorsassistenterna till att anta liknande roller som de själv 

har, det vill säga godkänd revisor i första hand. Följaktligen kan de erfarna, som genomgått 

liknande upplevelser, förse assistenterna med riktlinjer i situationer som kan te sig komplexa i 

syfte att hjälp dem att förstå den specifika arbetssituationen. På så vis tror vi att en förklaring 

till de ofta förekommande inslaget av seriell socialisering är att forskning visar på att denna 

strategi bör vara den bästa garanten för att organisationen inte kommer förändras över längre 

tid, då innovation är osannolikt. Här vill vi resonera kring att revisionsbranschen, med hänsyn 

till dess förhållandevis starka regel- och lagstyrning genom bland annat Revisorslag 

(2001:883), torde premiera den befintliga rollen som ”allmänhetens beskyddare” och således 

söker säkerställa att revision utförs på ett enhetligt och lagenligt sätt. Erfarna medarbetare, i 

egenskap av föregångare, tör vara de bästa förmedlarna av förhållningsättet till de blivande 

revisorerna. Följaktligen tror vi att revisionsbranschen, i syfte att behålla ett enhetligt och 

lagstadgat revisionsförfarande, inte söker förespråka innovation.   

 

Att arbetsmiljön är öppen, där det inte finns några ”dumma” frågor och kännetecknas av att 

det är naturligt att fråga, är ytterligare ett tecken på en informell socialisering. Denna öppna 

arbetsmiljö främjas i sin tur av formella aktiviteter i form av exempelvis middagar, där det 

ges möjlighet att socialisera med exempelvis kontorschefen och partners. Detta kopplar vi an 

till teorin i den meningen att dessa formella aktiviteter bidrar till att den anställde kan utöka 

sitt sociala och uppgiftsrelaterade nätverk, som denne kan vända sig till vid spörsmål av olika 
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karaktär. Den ömsesidighet som utvecklas mellan den nyanställde och den erfarna 

medarbetaren har nämligen stor inverkan på den informella socialiseringsprocessens utkomst.  

    

Vi menar att vikten av att fråga är ett resultat av den informella delen i 

socialiseringsprocessen i den meningen att den nyanställde till mångt och mycket måste klara 

sig själv i en mindre strukturerad situation i jämförelse med en formell. Detta kan enligt 

forskning öka den personliga rädslan eftersom att revisorassistenten ifråga kan ha svårt att 

upptäcka ledtrådar för hur denne skall leva ut sin roll.  

7.2.3 Revisorsassistenterna tillägnar sig synsätt individuellt 
Anders förmedlar en bild av att det är i samspråk med den erfarne medarbetaren som 

arbetsuppdelningen sker samt planering av arbetet. Detta vill vi koppla an till 

arbetsstandardisering, då vi menar att revisorsassistenternas rolldefinitioner bestäms i 

samband med uppdrag samt att den erfarne medarbetaren på uppdraget har stor del i 

definitionen. Således torde det inte finnas en hög grad av arbetsstandardisering att tillgå för 

assistenterna då det inte finns någon generellt sammanfattad information kring hur arbetet 

ifråga skall utföras. Det är snarare den enskilde erfarne medarbetaren vid respektive uppdrag 

som besitter denna typ av information. Denna avsaknad av arbetsstandardisering indikerar 

en socialiseringsprocess som är individuell snarare än kollektiv. Detta grundar vi delvis på 

att den enskilde revisorsassistenten i samband med uppdrag arbetar i ett team bestående av 

mer erfarna kollegor, däribland en påskrivande revisor. Följaktligen sker socialisering till stor 

del individuellt i det dagliga arbetet, det vill säga särskilt från övriga nyanställda, även om 

utkomsterna kan förväntas vara relativt lika. Dessutom betonar Carin vikten av att våga vara 

självständig. Därmed kan vi anta att de olika assistenterna tar till sig olika perspektiv och 

kunskaper beroende på vem de arbetar med på det enskilda uppdraget, vilket enligt vår 

mening är ett individuellt inslag. Den låga graden av arbetsstandardisering styrker vidare 

förekomsten av den seriella strategin i det avseendet att informationen om arbetsuppgifter och 

ansvar finns hos de mer erfarna medarbetarna vid varje specifikt revisionsuppdrag.   

    

Ytterligare en aspekt som vi vill beakta är att det ter sig högst individuellt vem som blir och är 

ens förebild/förebilder. Alla förutom Erika uttrycker explicit att mer erfarna medarbetare på 

de enskilda uppdragen är informella förebilder då de statuerar exempel på hur revisorn bland 

annat skall hantera kundkontakten. Daniel uttrycker det som att förebilderna ”leder en i 

arbetet” och Bertil att man ”suger åt sig det bästa” av de olika förebilderna. Således 
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konkluderar vi att förebildernas tankar och handlingar härmas av den nyanställde, vilket enligt 

forskning är en vanlig metod för att säkerställa sin egen framgång eftersom förebildernas 

handlingar kommunicerar lämpligt beteende inom företaget.   

7.2.4 Detaljkunskaper – ett måste! 
Daniel, Erika och Carin nämner alla att de hade känslan av inte kunna någonting som 

nyanställda på byrån och att de lär och har lärt sig oerhört mycket under den första tiden. 

Anders i sin tur menar att den första tiden karaktäriserades av att han ständigt behövde ställa 

en massa frågor. Såväl Daniel som Bertil förmedlar en bild av att en nyanställd ej förväntas 

besitta några kunskaper om revision och Daniel har inställningen att det handlar om att börja 

om på nytt. Vår tolkning av detta är att socialiseringsprocessen innehåller inslag av både 

behållande och bearbetande strategier. Dels, som vi tidigare konstaterat i samband med det 

informella förfarandet, är revisorsyrket något man måste lära sig och att den nyanställde 

revisorsassistenten måste bearbetas eftersom assistenten måste utveckla vissa arbetssätt och 

specifika kunskaper. Detta styrks av såväl Daniel, Erika och Bertil då de menar att deras yrke 

innefattar mycket tolkningar och många regler samt lagar, varför Bertil betonar vikten av 

detaljkunskaper. Denna yrkeskomplexitet kan förklara förekomsten av en seriell process med 

hänsyn till nyanställdas möjlighet att förses med information från erfarna kollegor om hur de 

skall bete sig och således kunna anpassa sig till arbetskontexten. Det faktum att Daniel 

utrycker att ”om man frågar kan man komma vidare tillsammans” menar vi tyder på att det 

seriella inslaget blir en naturlig del i arbetsutförandet då olika personer besitter olika 

kompetenser. Vidare ser vi en tydlig koppling mellan den seriella och informella strategin i 

den bemärkelsen att den informella skapar förutsättningar för den seriella. För att kunna 

möjliggöra kunskapsutbyte i denna regelstyrda yrkesmiljö, torde enligt vår mening en öppen 

informell arbetsplats vara en förutsättning där allt ifrån andra revisorsassistenter till 

auktoriserade revisorer kan tillfrågas. Forskning hävdar nämligen att en informell process 

betonar specifika handlingar och situationsanpassad tillämpning av regler.  

    

Bertil och Daniel menar att den första tiden syftar till att man skall bli varm i kläderna och 

lära sig arbetsuppgifterna. Anders i sin tur är delvis inne på samma spår då han menar att 

nyanställda ”drillas” in i arbetssättet och hur slutprodukten skall levereras till den påskrivande 

revisorn. Följaktligen hävdar vi att det är en nödvändighet att bearbeta de nyanställda i den 

bemärkelsen att de förses med specifika kunskaper som sedan utvecklas. Dock är det viktigt 

att poängtera att bearbeta i detta avseende inte borde kunna likställas med vad teorin menar att 
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bearbetande innebär, vilket syftar på egenskaper i form av personlighet och värderingar. Det 

faktum att alla nyanställda blir tilldelade en mentor/coach är i enlighet med en bearbetande 

strategi. Som framkommer i empirin assisterar mentorerna revisorsassistenterna i deras 

process att utvecklas i sin roll genom att agera förebild för framtida utveckling och förse 

assistenten med arbetsuppgifter. Därmed antar vi att mentorn/coachen för vidare sina attityder 

och värderingar till revisorsassistenten.  

    

Det som talar emot att socialiseringsprocessen de facto skulle karaktäriseras av en 

bearbetande strategi är att det inte finns några indikationer på att byrån söker förneka 

och/eller avlägsna specifika egenskaper hos den nyanställde. Det tör snarare förefalla att 

byrån vill dra nytta av deras förmågor. Med hänsyn till hur de olika revisorsassistenterna 

uttrycker sig vad avser exempelvis karriärsrådgivning, har inträdet till organisationen skett 

friktionsfritt. Detta kan ytterligare exemplifieras av Carin och Erika, då Carin beskriver att 

byrån är väldigt mån om att de anställda skall tycka om byråns varumärke och minns sin 

första tid som fantastiskt rolig. Såväl Carin som Erika menar att syftet med första tiden som 

nyanställd är att skapa en lojal medarbetare som stannar kvar i organisationen. Erika menar att 

organisationen söker visa att just hon är intressant för byrån samt att hon har känslan att byrån 

litar på henne. Vår tolkning av detta är att organisationen tar väl hand om den nyanställde och 

således förstärker känslan av att den nyanställde duger som den är, vilket enligt vår 

konklusion tyder på en behållande strategi. Detta kan även styrkas av Bertils syn att 

nyanställda skall känna sig välkomna in i organisationen och att de hamnat i en öppen och 

utvecklande miljö där de lär sig nya saker. Erika finner sin arbetssituation som utmanande och 

uttrycker att det är ”jättekul”, vilket även Daniel känner då han syftar på möjligheten att få 

lära sig hela tiden. Dessutom bör tilläggas att den nyanställde i samband med den informella 

socialiseringen haft möjligheten att interagera med erfarna medarbetare, vilket inte är i 

enlighet med en bearbetande strategi. Det finns heller inget som tyder på att den nyanställde 

tvingas följa en strikt uppsättning regler och förordningar, förutom det som är lagstadgat på 

nationell nivå vad avser revisionsutövning.   
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7.2.5 Vägen till godkänd revisor är likadan, men skiljer sig! 
Utbildnings- och utvecklingsplanen, som nyligen implementerats och som innefattar att de 

nyanställda revisorsassistenterna blir tilldelad en mentor eller coach, tyder på att det finns 

inslag av både fast och rörlig socialiseringsstrategi i processen. Fast i den bemärkelsen att 

det finns en utbildnings- och utvecklingsplan som förser den nyanställde med information om 

hur utvecklingsprocessen kan se ut för den enskilde assistenten. Det är mentorn/coachen i 

egenskap av föregångare som bidrar med information om vad som kan antas innefatta ett 

normalt utvecklingsförlopp. Samtidigt är processen rörlig i den meningen att denna 

utbildnings- och utvecklingsplan är individuell och att utveckling således kan skilja sig från 

person till person. Revisorsassistenterna sätter dessutom i samband med denna plan 

personliga mål, som diskuteras och utvecklas i samråd med mentorn/coachen. Därmed är det 

upp till den enskilde nyanställde att söka ledtrådar kring sin framtid, vilket indikerar att det 

inte finns någon standardiserad utvecklingsprocess. Mentorn/coachen blir då en referenspunkt 

som förser assistenten med dessa ledtrådar, så att assistenten kan uppskatta en möjlig tidsplan 

för sin individuella utveckling. Vi vill följaktligen göra en koppling mellan den rörliga och 

seriella strategin med avseende på mentorns/coachens uppgift att förbereda 

revisorsassistenterna till att anta en liknande roll som de själv har, genom funktionen som 

bollplank kring karriärsutvecklingen. I Erikas fall är det till och med så att mentorn/coachen 

håller koll på vilka utbildningar hon skall gå eftersom hon är så pass ny att hon själv inte har 

koll på utbildningsförfarandet. Det finns även informella coacher då det blir naturligt att prata 

utveckling med godkända och auktoriserade revisorer, vilka enligt Anders speglar hur hans 

framtid kan komma att se ut inom byrån.  

    

Förekomsten av utvärdering av den enskilde revisorsassistentens utveckling, som görs 

tillsammans med mentorn/coachen, är i enlighet med forskning som menar att mentorskap 

syftar till att få medlemmar att uppnå mål då det förekommer hög ambivalens vid 

prestationsutvärdering. Denna ambivalens tror vi reduceras av att prestationsutvärdering sker 

med en mentor som, i egenskap av godkänd eller auktoriserad revisor, har den erfarenhet som 

krävs för att kunna bedöma revisorsassistentens utveckling och hjälpa denne att sätta 

realistiska framtidsmål. Mentorer är enligt forskning en källa till råd, intern information och 

socialt stöd.  

    

En intressant företeelse är det faktum att Anders och Carin, som arbetat längst av de fem 

revisorsassistenterna, nämner att det finns både en coach och en mentor efter det att den nya 
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utbildnings- och utvecklingsplanen implementerats. Bertil i sin tur nämner att han blivit 

tilldelad en formell coach, vilket även Erika säger. Som vi nämnt tidigare är hon dock osäker 

på om hon skall benämna personen som coach eller mentor. Daniel använder istället 

begreppet handledare, men beskriver denne persons funktion i enlighet med Bertils och Erikas 

coach/mentor. Då definitionerna på dessa olika benämningar påminner mycket om varandra, 

torde revisorassistenternas upplevelser vad avser hjälp och stöd av en mer erfaren kollega inte 

skilja sig mellan personerna. Det är således enbart den etikett som de olika 

revisorsassistenterna valt att sätta på denna erfarna kollega som skiljer sig. Att Daniel säger 

handledare istället för coach och att Erika inte kan bestämma sig för om personen är en coach 

eller mentor, kan helt enkelt ha sin förklaring i att de är relativt nya på byrån till skillnad från 

Bertil och följaktligen inte känner till den formella titeln. En annan förklaring kan vara att 

förhållandet till stödpersonen är någorlunda informell. Oavsett om revisorsassistenterna väljer 

att kalla denna stödperson för mentor, coach eller handledare, så fyller den i enlighet med 

forskning funktionen som en mentor. Detta då denne är en källa till socialt stöd, råd och intern 

information samt förser revisorsassistenten med förståelse för uppgifterna. På så vis reducerar 

mentorn den nyanställdes upplevda osäkerhet. På spörsmålet vad gäller tidsplanen för den 

personliga utvecklingen, säger Anders att det inte finns någon som tvingar honom att skiva 

prov för godkänd revisor. Bertil i sin tur uttrycker att det inte finns någon ”piska” och Erika 

säger att man får skriva provet när man vågar, medan Daniel hävdar att tidsplanen är frivillig. 

Carin upplever tidsplanen som lagom. Dessa synsätt är enligt vår mening tecken på en rörlig 

socialiseringsprocess då ingen standardiserad utvecklingsprocess föreligger. Således har den 

enskilde revisorsassistenten ingen precis kunskap om hur lång tid det kommer ta att slutföra 

ett givet steg. Givet steg i denna bemärkelse syftar till att bli godkänd revisor. Detta styrks av 

att samtliga revisorsassistenter förutom Erika, som enbart arbetat i två månader, uttrycker att 

deras utvecklingsmöjligheter ”är stora” och att det är upp till dig själv att skapa din egen 

framgång. En förklaring till att Erika inte har en bild av hennes karriärmöjligheter torde gå att 

finna i det faktum att detta ännu ej har betonats för henne. Bertil beskriver det som att ingen 

”går och håller en i handen hela tiden” samtidigt som Carin menar att två nyanställda kan gå 

helt olika väger beroende på den personliga utvecklingen. Följaktligen, i motsats till den fasta 

processen, tör inget strikt tidschema förekomma som ett resultat av att processen inte är 

standardiserad och således är individuell vad avser specifikt nischade utbildningar inom 

exempelvis nyckeltalsanalys. I det avseendet finns inget normalt förlopp för 

revisorsassistentens utveckling.  
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Socialiseringsprocessen är dock inte helt rörlig, då revisorsassistenterna upplever att det finns 

ett underliggande mål att bli godkänd revisor efter tre till fem års praktisk erfarenhet. Det 

explicita antalet år tyder på att det i enlighet med en fast strategi finns en riktlinje för vad som 

är det normala förloppet, men detta koncept är tämligen vagt då tidsspannet tre till fem år är 

relativt vitt. Detta kan exemplifieras med Bertils syn på att du i princip kan förbli 

revisorsassistent under karriären, men att ”det kanske inte är en optimal lösning”. Att det finns 

inslag av fast socialiseringsstrategi går att utläsa av att revisorsassistenterna uttrycker att det 

främst i början finns en utbildningsplan, som innefattar ”normala steg” i egenskap av 

utbildningar. Därmed finns ett normalt förlopp som motsvaras av dessa utbildningar och som 

revisorsassistenterna känner till att de måste genomgå. Således utgör dessa utbildningar det 

enda som är gemensamt för samtliga revisorsassistenter inom byrån och som Daniel uttrycker 

känns tryggt. Det faktum att det finns professionella nivåer eller ”grades” som Bertil uttrycker 

det, är också en indikator på att det råder vissa inslag av fast strategi. Detta då 

revisorsassistenterna vet vilka steg som skall tas innan de exempelvis kan bli assistant 

manager, vilket Carin är. 

 

Utbildningsplanen, samt utbildningarna som denna innefattar, går enligt vår mening att 

härleda till en sekventiell socialiseringsstrategi eftersom denna är uttalad och fastlagd för 

revisorsassistenterna. Dessa utbildningar tillika steg är därmed identifierbara och 

obligatoriska, varför den enskilde revisorsassistenten vet vad som krävs för att denne skall 

uppnå den definierade rollen och statusen som godkänd revisor inom byrån. Det nationella 

examensprovet, som krävs för att bli godkänd revisor enligt Revisorsnämnden stadgar, stärker 

ytterligare förekomsten av den sekventiella strategin. Strategin i sig är viktig i avseendet att 

förmedla anpassning då den enligt tidigare forskning förser den nyanställde med information 

om dennes framtid. Utbildningarna, vilka benämns Revision 1, 2 och 3 och som alltid 

genomförs på hösten, läses i bestämd följd eftersom de grundar sig i föregående steg i 

kunskapsmässigt hänseende. Följaktligen blir kurserna mer avancerade för varje steg. 

Ordningsföljden är till synes naturlig med avseende på Carins uttalande om att det snarare 

handlar om flöden än steg. Vidare kan utbildningarna ses som formella i den bemärkelsen att 

tidsramen är förutbestämd och att samtliga nyanställda revisorsassistenter genomgår samma 

procedur.  
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7.2.6 Lärande utanför arbetskontexten 
Utbildningarna i sig är att betrakta som en formell strategi i den så annars dominerande 

informella socialiseringsprocessen. Detta anser vi av den enkla anledningen att läroprocessen 

vid dessa utbildningar är avskilt från det dagliga arbetet och de mer erfarna medarbetarna 

eftersom att det endast är revisorsassistenter som börjat arbeta samtidigt som deltar. Dessa 

utbildningar tycks i enlighet med den formella strategin fokusera på generella färdigheter och 

attityder, vilket exempelvis indikeras av Daniels uttryck ”väldigt mycket korvstoppning” och 

att Anders nämner att deltagarna lär sig arbetsverktyg, hur man skall uppfatta saker och ting 

samt hur man skall arbeta. Dessutom finns en relativt enhetlig bild av att utbildningarna ger 

möjlighet till att lära känna människor och således skapa nätverk. Därmed ligger fokus inte 

enbart på det kunskapsmässiga, vilket enligt vår mening är ytterligare ett tecken på den 

informella strategins dominans. Det är följaktligen det informella tillvägagångsättet snarare 

än det formella som skapar kunskapen som används i det dagliga arbetet på respektive kontor 

och avdelning. 

 

Själva utbildningsförfarandet kännetecknas av en kollektiv socialiseringsstrategi. Denna 

tolkning gör vi med utgångspunkt i att revisorsassistenterna grupperas ihop och genomgår 

utbildningsprogrammet tillsammans och som karaktäriseras av ”teambuilding” och 

gruppövningar. Bertil uttrycker de facto att man under utbildningarna lär sig i interaktionen 

med andra. Detta tillvägagångssätt möjliggör för de olika medlemmarna inom gruppen att 

diskutera och experimentera fram olika lösningar på de tilldelade uppgifterna, vilket utvecklar 

en kollektiv medvetenhet. Vi vill återigen poängtera att vi är av den meningen att den 

informella strategin är dominerande med motiveringen att såväl Anders som Bertil uttrycker 

att det är i arbetet som man lär sig, det vill säga learning by doing. Förklaringen till denna 

upplevelse torde gå att finna i tidigare forskning, som hävdar att hög grad av särskiljning 

mellan en nyanställd och det dagliga arbetet medför mindre möjlighet att generalisera och 

tillämpa de kunskaper som man tillgodosett sig i en formell socialiseringskontext.  

    

Även byrån tycks enligt vår mening prioritera den informella processen, då exempelvis 

Daniel inte kunde medverka på en utbildning då han var ute på ett arbetsuppdrag. Därmed 

ansågs uppdraget vara viktigare än utbildningen. Erika uttrycker det som att hon lärt sig den 

”hårda vägen” i väntan på att genomgå den första utbildningen till hösten, det vill säga drygt 

ett halvår efter att hon börjat arbeta. Återigen vill vi sålunda betona att den informella 

strategin är den primära. Eftersom Daniel enbart arbetat i drygt sju månader har han ännu inte 
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genomgått steg två, något som han säger sig sakna i det dagliga arbetet. Således tycks Daniel 

värdera utbildningarna högre jämfört med Anders och Bertil, vilket tör kunna förklaras med 

att Daniel är relativt ny på byrån och följaktligen har en bild av att utbildningarna kommer 

hjälpa honom mer i det framtida dagliga arbetet än vad de faktiskt bör göra.  

7.2.7 Sammanfattning - en rollbevarande socialiseringsprocess 

Socialiseringsstrategi  Kommentar  
 
Formell kontra Informell Socialiseringsprocessen inom byrån 

karaktäriseras främst av ett informellt 
förfarande, men med tanke på de olika 
utbildningarna finns även vissa inslag av en 
formell strategi. 

   
Individuell kontra Kollektiv I socialiseringsprocessen är den individuella 

strategin framträdande, men utbildningar i 
sig innehåller vissa drag av en kollektiv 
process.  

   
Sekventiell kontra Icke-sekventiell Inom revisionsbyrån är det tydligt att det 

finns en sekventiell strategi i processen. 
   
Fast kontra Rörlig Det finns en rörlig strategi i revisionsbyråns 

socialiseringsprocess. Att revisorsassistenten 
känner till vägen till godkänd revisor samt de 
tillhörande utbildningarna innebär viss grad 
av fast strategi. 

   
Seriell kontra Åtskiljande Revisorassistenternas socialiseringsprocess 

karaktäriseras av en seriell strategi.  
   
Behållande kontra Bearbetande Socialiseringsprocessen kännetecknas av en 

kombination av strategierna behållande och 
bearbetande. 

 
Tabell 1 – Sammanfattning av byråns socialiseringsstrategier  
 
 
Kombinationen av dessa framträdande strategier i byråns socialiseringsprocess borde enligt 

vår mening kunna kopplas an till en rollbevarande utkomst enligt tidigare forskning, som 

hävdar att en process som karaktäriseras av strategierna sekventiell, rörlig, seriell och 

bearbetande främjar en sådan utkomst. Vi anser att det faktum att det finns tecken som tyder 

på en rollbevarande inställning hos byrån går att förklara med revisionsbranschens plikt 

gentemot samhället som allmänhetens beskyddare. Revision är lagstadgat enligt bland annat 

Revisorslag (2001:883), vilket naturligt medför många lagar och regler att förhålla sig till som 



	   76	  

revisor. Vår analys av detta är att det inte finns en önskan om att främja en revisorsroll som 

skall vara innovativ i sitt arbetssätt, utan snarare skall förhålla sig till branschens 

kärnvärderingar såsom oberoende och integritet. Följaktligen menar vi att det i mångt och 

mycket inte finns något utrymme för kreativitet då branschen söker en enhetlig och lagenlig 

revision. Å andra sidan finns forskning som funnit ett samband mellan en rollbevarande 

orientering och strategierna kollektiv, formell, sekventiell, fast, seriell och behållande. Att 

det i byråns fall torde finnas en önskan om rollbevaring trots de tydliga individuella och 

informella strategierna, har enligt vår mening sin förklaring i att den seriella är en sådan vital 

del i processen att lära sig praxis och förhållningssätt. Som forskning tidigare påvisat är det 

vanskligt att lära sig och applicera kunskap, som man tillgodosett sig via formella 

utbildningar, i det dagliga arbetet. Således kan det tänkas vara extra viktigt att inom revision, 

som kräver komplexa detaljkunskaper, lära sig under informella omständigheter. En viktig del 

i denna läroprocess som sker i denna informella kontext blir följaktligen den seriella strategin 

tillika samspelet med mer erfarna kollegor, som besitter dessa detaljkunskaper. Strategin i sig 

kan därmed främja rollbevaringen i det avseendet att de erfarna kollegorna återspeglar hur 

arbete skall utföras och för revisorsrollen vidare till nästa generation revisorer.  

7.3 Organisatorisk identifiering? 
I tabellen nedan sammanställs varje enskild revisorsassistents upplevda organisatoriska 

identitet och dennes självbild, där de olika egenskaperna och värderingarna härletts utifrån 

definitionerna på respektive begrepp. Den upplevda organisatoriska identiteten är varje 

enskild individs syn på vad som anses utpräglat, centralt och bestående för byrån och är 

således subjektiv. Vi har valt att likställa revisorsassistententens bild av vad som 

karaktäriserar en revisor med vad denne anser karaktäriserar byrån. Detta då vi antar att det är 

byråns värderingar i sig som förmedlat hur revisorn skall vara. Vidare föreslår även tidigare 

forskning att hur enskilda revisorer förstår sin profession tycks vara något som lärs och 

upprätthålls i den organisation som revisorn verkar.	  Självbild är i sin tur helt enkelt hur den 

enskilde revisorsassistenten beskriver sig själv. Egenskaper och värderingar i fet stil i tabellen 

nedan påvisar matchning mellan upplevd organisatorisk identitet och den individuella 

självbilden, vilket i sig indikerar organisatorisk identifiering. 
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Revisorsass. Upplevd organisatorisk identitet Självbild  
	  
Anders	   	   	  
 Analytisk förmåga Analytisk förmåga 
 Drivkraft att hjälpa kund Social 
 Flagga vid eventuella oegentligheter  Stark drivkraft, ”skapa sin egen framgång” 
 Fokus på väsentligheter & risker Ständig utveckling, lära sig av motgångar 
 Hålla vad man lovar 
 Marknadsledare 
 Ständig utveckling  
 Teamwork  
 Öppenhet, fråga varandra  
Bertil 
 Ambitiös & ärlig  Ambitiös & ärlig 
 Kompetent & social  Bra lyssnare  
 Kundfokus   Ger alltid 100 procent 
 Ordning & reda  Ordningsam 
 Ständig utveckling   Rättvis 
 Säljande & serviceinriktad  ”Behandla andra som man själv vill bli  

 Teamwork    behandlad” 
 Öppenhet, fråga varandra 
 ”Behandla andra som man själv  
 vill bli behandlad”  

Carin 
 Flagga vid eventuella oegentligheter  Balans mellan arbete & fritid 
 Högre grad av kundnytta  Effektiv & levererar i tid 
 Kompetent & social   Hålla det man lovar 
 Kundfokus   Kvalitet 
 Kvalitet   Lojal 
 ”Hantera många bollar i luften” Prioritera  
    Pådrivare 
    Social 
    Strukturerad 
    ”Hantera många bollar i luften” 
Daniel 
 Flexibel, kundanpassning  Lära känna människor 
 Hjälpa kunden, ”ej sätta käppar i hjulet” Ordning & reda, noggrann  
 Kunskapsbredd  Social  
 Stresstålig   Stresstålig 
 ”Hantera många bollar i luften” Svårt att koppla bort arbetet 
    ”Hantera många bollar i luften” 
Erika 
 Kompetent & social  Balans mellan arbete & fritid, ha kul 
 Marknadsledare  Bestämd 
 Professionell  Flexibel 
 Pålitlig   Generös 
 Ta kritik   Karismatisk 
 Tar hänsyn till folk  Professionell 
 Trevlig     Självsäker 
 Vill kundens bästa  Stark med gott självförtroende 
 Våga fråga 
 
 
Tabell 2 – Sammanställning organisatorisk identitet och självbild  
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7.3.1 Organisatorisk identitet  
Samtliga revisorsassistenter betonar kundfokus och att byrån skall hjälpa kunden, vilket torde 

vara något som således är centralt för byrån med avseende på enligheten. Detta är enligt vår 

mening föga anmärkningsvärt eftersom det handlar om att utföra revisionstjänster åt kunder.  

Endast Anders och Carin, vilka arbetat längst av revisorsassistenterna, uttrycker explicit att 

det är viktigt att ”flagga vid eventuella oegentligheter”. Vår analys av detta mönster är att de 

båda har arbetat längre än övriga och följaktligen har mer ansvar, där exempelvis Carin är 

assistant manager. Vidare vill vi koppla denna inställning till identitetsattributet professionell 

plikttrogenhet, vilken innebär att utföra sitt arbete korrekt och uppföra sig plikttroget i 

arbetskontexten. Detta innefattar att individen är uppmärksam för detaljer.  

    

Att såväl Anders som Bertil betonar teamwork och öppenhet styrker förekomsten av den 

seriella och informella socialiseringsstrategin, då revisorsassistenterna samarbetar och lär sig 

i interaktionen med de mer erfarna kollegorna i det dagliga arbetet. Teamwork bör kunna 

likställas med identitetsattributet kollektivt arbete, som innebär att man uttrycker en känsla 

av tillhörighet till en grupp. Att våga fråga, som Erika uttrycker, är i kongruens med detta 

förfarande då det i synnerhet i början av anställningen är viktigt att fråga sina mer erfarna 

medarbetare vid funderingar. Att öppenhet och våga fråga är något som betonas borde ha sin 

förklaring i att socialiseringsprocessen domineras av ett informellt förfarande. Detta kan 

skapa osäkerhet initialt då den förhållandevis ostrukturerade situationen tvingar den 

nyanställde att söka ledtrådar om hur denne skall gå tillväga med arbetsuppgiften. Dessa 

ledtrådar går att finna genom att fråga medarbetarna.  

     

Kompetent och social är något som Bertil, Carin och Erika nämner. Daniel i sin tur uttrycker 

att organisationen besitter en kunskapsbredd. Vi anser att denna enlighet kan förklaras av 

professionens komplexitet som tar sig i uttryck i de detaljkunskaper som krävs i det dagliga 

arbetet, vilket gör att det således är omöjligt att kunna allt. Detta menar vi gör att det seriella 

inslaget i processen måste existera då det är vitalt för arbetsutförandet. Känslan av att byrån 

kännetecknas av kompetens bör delvis härstamma av den enhetliga bilden av att i början av 

sin anställning känna att man inte kan någonting, universitetsstudier till trots. Följaktligen tror 

vi att det finns en medvetenhet bland revisorsassistenterna att revisorsyrket är något som 

måste läras i praktiken, learning by doing, och att det således är erfarenhet som medför 

kunskap. Därmed går det inte, i lekmannamässig anda, att läsa sig till den kunskap och 

kompetens som krävs för att utföra revision på korrekt sätt.  
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7.3.2 Identifiering med organisationen   
Vi ser ett mönster i att den organisatoriska identifieringen i förevarande fall är starkare ju 

längre revisorsassistenterna arbetat inom byrån. Anders, Bertil och Carin definierar sig själva 

delvis utifrån samma attribut som de anser karaktäriserar organisationen, då de alla nämner tre 

attribut som matchar. Detta torde kunna härledas från tidigare forskning i avseende på att 

revisorsassistenterna över tid exponerats alltmer för symboler och andra kulturella företeelser, 

vilket följaktligen kan ha bidragit till denna förstärkta identifiering. En ytterligare förklaring 

kan vara att de anser organisationen förse dem med möjligheter för personlig framgång, vilket 

är en bidragande faktor för identifiering. Då det finns tendenser av en behållande strategi i 

socialiseringsprocessen, har den enskilde individen lättare att identifiera sig med, och känna 

hängivenhet gentemot, organisationen. Detta då forskning hävdar att den behållande strategin 

bekräftar individens personliga identitet, vilket föranleder att denne känner sig unik.  

    

En intressant företeelse är det faktum att inga av dessa attribut är likadana, vilket i sig enligt 

oss delvis borde kunna förklaras med att socialiseringsprocess i mångt och mycket 

karaktäriseras av ett individuellt förfarande. Detta då varje enskild revisorsassistent, beroende 

på vilka erfarna kollegor de arbetar med vid varje specifikt arbetsuppdrag, lär sig olika saker 

på olika vis. Således råder ingen enhetlig läroprocess och vad som betonas i assistentens 

process varierar.  

    

En anställds organisatoriska identifiering påverkas av till vilken grad denne finner den 

upplevda organisatoriska identiteten som tilltalande. Attribut såsom analytisk förmåga, 

drivkraft och kvalitet, som revisorsassistenterna menar karaktäriserar en del av den upplevda 

organisatoriska identiteten, bör enligt oss kunna anses vara positivt laddade attribut och 

således en förklaring till den organisatoriska identifieringen.   

 

Att Anders nämner attributen stark drivkraft och ständig utveckling samt att Bertil framhäver 

ambitiös, kan enligt vår analys förklaras med såväl den informella som den rörliga strategin i 

den bemärkelsen att båda assistenterna sammanfattar den första perioden som learning by 

doing. Följaktligen har till största delen ansvaret legat på dem själva att utvecklas och lära sig 

genom det dagliga arbetet. Detta i kombination med det rörliga inslaget, som uppmanar 

revisorsassistenten att skapa sin egen framgång med avseende att det är upp till dig själv att 

bestämma hur långt du vill gå samt hur snabbt. Tidigare studier menar att individer tenderar 

identifiera sig med organisationen bland annat då individerna förses med möjligheter för 



	   80	  

personlig framgång och när de har makten inom organisationen. Makten vill vi likställa i detta 

fall med möjligheten att bestämma över sin karriär och utveckling. Det faktum att Carin är 

assistant manager torde förklara hennes betoning på främst social och ”hantera många bollar 

i luften”, då hennes rollposition förutsätter förmågan att kunna koordinera samt hantera olika 

typer av människor och därmed hantera många olika saker samtidigt. Vi tycker oss även 

kunna härleda kvalitet till hennes position, men också till det faktum att hon menar att mer 

erfarna medarbetare förkroppsligar vad som är kvalitet i kundmötet och sålunda 

arbetsutförandet. Således går detta att koppla till den seriella strategin. 

    

Vi tror att socialiseringsprocessen på samma vis har bidragit till den ökade identifieringen då 

Erika, som befinner sig i det initiala skedet av processen, enbart har en matchning mellan den 

upplevda organisatoriska identiteten och självbilden. Dessutom är detta attribut 

professionell, vilken enligt vår mening inte är något som är utpräglat för just byrån i sig utan 

tör ses som något alla verksamheter generellt strävar efter. Daniel i sin tur, som befinner sig 

längre fram i socialiseringsprocessen, har två matchande attribut; stresstålig och ”hantera 

många bollar i luften”. Dessa anser vi kan kopplas till socialiseringsprocessen, i synnerhet till 

den informella strategin, eftersom Daniels första tid karaktäriserats av uttryck såsom ”in i 

hetluften” och ”skarpt läge”. Både forskning och empirin påvisar det faktum att den första 

tiden präglas av osäkerhet och att således Daniel, precis som de övriga, haft mycket att lära 

med känslan av att inte kunna någonting i början. Därmed är vi av den meningen att Daniel, 

för att kunna hantera den nya och ostrukturerade situationen, per automatik betonat 

stresstålighet och ”hantera många bollar i luften” under sin första tid i enlighet med det 

informella förfarandet. En koppling kan även göras till identitetsattributet professionell 

uthållighet, vilket innebär att revisorn arbetar under utmanande förhållanden karaktäriserat 

av stress och tidspress.  

 

Ytterligare en aspekt av den organisatoriska identifieringen är huruvida självbilden 

influeras av ens tillhörighet till organisationen. Samtliga revisorsassistenter förutom Erika 

nämner att de presenterar sig som revisor och Bertil uttrycker till och med explicit att han 

först och främst identifierar sig som revisor. Erika i sin tur betonar att tjänsten som revisor 

inte definierar henne och att hon enbart skulle säga att hon arbetar som revisor om hon blev 

frågad om hennes yrke. Forskning hävdar att nyanställdas känsla av tillhörighet till en 

organisation förser dem med möjligheten att själva kunna förknippa sig med organisationens 

positiva egenskaper, vilket följaktligen kan stärka deras självkänsla. Förklaringen till Erikas 
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relativt låga grad av identifiering torde återigen kunna härledas till det faktum att hon 

fortfarande befinner sig i socialiseringsprocessens initiala skede.    
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8. Slutsats 
Vi ämnar i detta kapitel besvara studiens frågeställningar grundat i den analys som föregick detta 

kapitel. Inledningsvis redogörs för de slutsatser vi gör kring hur revisorsassistenternas 

socialiseringsprocess ser ut. Vidare konkluderar vi hur den organisatoriska identiteten ser ut inom 

byrån samt i vilka avseenden socialiseringsprocessen bidragit till denna identitet. Avslutningsvis 

sammanfattar vi i vilken bemärkelse organisatorisk identifiering råder och hur socialiseringsprocessen 

kan förklara denna identifiering. För tydlighetens skull motsvaras ord i fet stil av teoretiska begrepp 

och kursiverade ord av specifika begrepp, värderingar samt egenskaper. 

 

8.1 Hur ser revisorassistenternas socialiseringsprocess ut? 
De olika utbildningarna som äger rum utanför arbetskontexten tyder på förekomsten av en 

formell strategi, men den informella är till syvende och sist dominerande. Denna slutsats 

grundas i det faktum att revisorsassistenterna redan från början av sin anställning interagerar 

med erfarna medarbetare i det dagliga arbetet, där lärandet sker genom learning by doing. 

Således skapas kunskap i det sociala och uppgiftsrelaterade nätverket, varför den seriella 

strategin integreras i denna informella process. Detta eftersom den informella strategin, som 

tenderar att vara förhållandevis ostrukturerad i jämförelse med den formella, skapar ett behov 

hos assistenten att söka ledtrådar om hur denne skall hantera sin arbetssituation. Ledtrådarna 

går att finna hos de mer erfarna medarbetarna, vilka därmed förbereder revisorsassistenterna 

på informellt vis att anta liknande roller som de själva har. Således skapar den informella 

strategin förutsättningar för den seriella strategins funktion. Byråns låga grad av 

arbetsstandardisering föranleder naturligt förekomsten av den seriella strategin då 

informationen om arbetsuppgifter och ansvar finns hos de mer erfarna medarbetarna. Vidare 

indikerar förekomsten av en stödperson, som revisorsassisterna har olika benämningar på, att 

socialiseringsprocessen karaktäriseras av en seriell strategi. Stödpersonen fyller således 

samma funktion som de erfarna medarbetarna gör i det dagliga arbetet, men stödpersonen är 

formellt tilldelade revisorsassistenterna och har mer fokus på att förse assistenten med 

ledtrådar om dennes framtida utveckling.   

    

Revisorsassistenterna arbetar i team med mer erfarna medarbetare inklusive den påskrivande 

revisorn, varför det inte per automatik innebär att den nyanställde revisorsassistenten 

grupperas ihop med andra nyanställda. Följaktligen tar revisorsassistenten till sig olika 

perspektiv och kunskaper beroende på vilka medarbetare denne interagerar med på varje 

enskilt uppdrag, varför det är individuellt vem/vilka som är och blir ens förebild/förebilder. 
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Med andra ord skapas ingen kollektiv medvetenhet, varför vår konklusion är att den 

individuella socialiseringsstrategin är mest central. Förfarandet vid de formella 

utbildningarna har dock vissa inslag av en kollektiv strategi i den bemärkelsen att deltagarna, 

som alla börjat arbeta ungefär samtidigt inom byrån, grupperas ihop och genomgår 

gruppövningar tillsammans. På så vis skapas en viss kollektiv medvetenhet då lösningen 

diskuteras fram deltagarna emellan.   

    

Inom revisionsbyrån finns en sekventiell strategi då det finns identifierbara och obligatoriska 

steg i revisorsassistens utbildningsplan, vilka utgörs av utbildningarna Revision 1, 2 och 3. 

Dessa i kombination med det nationella examensprovet, som krävs för att uppnå den tydligt 

definierade rollen godkänd revisor, medför att revisorsassistenterna vet vad som krävs av dem 

för att kunna utvecklas och avancera inom byrån. Utbildningarna i sig utgör obligatoriska steg 

för revisorsassistenten under de första åren och bidrar således med en bild av det normala 

förloppet för de första åren, vilket tyder på inslag av en fast strategi. Dessutom förser 

utbildnings- och utvecklingsplanen, i kombination med mentorn/coachen som referenspunkt, 

revisorsassistenten med information om hur dennes utveckling kan se ut inom byrån i ett 

större perspektiv.  Dock är denna plan individuell för varje revisorsassistent, varför vägen till 

att bli godkänd revisor kan se olika ut vad avser differentierade målsättningar som formuleras 

tillsammans med den tilldelade mentorn/coachen samt nischade utbildningar. Följaktligen 

finns heller ingen standardiserad tidsplan för utveckling, vilket är i enlighet med den rörliga 

socialiseringsstrategin. Mentorn/coachen återspeglar i egenskap av föregångare en möjlig 

tidsplan för den enskilde revisorsassistenten i denna rörliga process, varför denna process kan 

kopplas till den seriella strategin.  

    

Socialiseringsprocessen kännetecknas vidare av en kombination av behållande och 

bearbetande strategi, där den behållande motsvaras av att revisorsassistenten känt sig 

välkommen och att inträdesprocessen varit tämligen friktionsfri utan önskan att ändra 

individen. Dessutom har revisorsassistenten redan i början av sin anställning fått möjlighet att 

socialisera med mer erfarna medarbetare. Det finns dock även inslag av bearbetande då yrket 

i sig kräver detaljkunskaper, varför det är nödvändigt att bearbeta revisorsassistenten ur ett 

kunskapsperspektiv. Med andra ord syftar bearbetning i detta fall på att söka påverka 

individens beteende vid revisionsutövning samt förse denne med kunskap som krävs för detta. 

Mentorskapet är ytterligare en indikator på förekomsten av bearbetande strategi, då mentorn 

kan antas influera revisorsassistenten med dess egna värderingar.  
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De framträdande strategierna i byråns socialiseringsprocess tyder på att byrån söker främja en 

rollbevarande utkomst. En förklaring till detta är att revisionsbranschen har en plikt 

gentemot samhället som ”allmänhetens beskyddare”, vilket följaktligen innebär att revision är 

lagstadgat enligt bland annat Revisorslag (2001:883). Som revisor har man således många 

lagar och regler att förhålla sig till, varför vår konklusion är att det inte finns en önskan om att 

främja en revisorsroll som skall vara innovativ i sitt arbetssätt. Det handlar snarare om att 

förhålla sig till branschens kärnvärderingar såsom oberoende och integritet. Vår slutsats är 

därmed att det till stor del inte finns något utrymme för kreativitet då branschen söker en 

enhetlig och lagenlig revision.  

8.2 Vad karaktäriserar den organisatoriska identiteten?  
Utpräglat för byrån är betoningen på kundfokus och att byrån skall hjälpa kunden. De 

revisorsassistenter som arbetat längst betonar vikten av att ”flagga vid eventuella 

oegentligheter”, vilket kan kopplas till identitetsattributet professionell plikttrogenhet och 

som torde kunna förklaras utifrån det ansvar som deras roll medför.   

    

Den seriella och informella socialiseringsstrategin kan förklara varför vissa betonar att byrån 

kännetecknas av teamwork och öppenhet, då revisorsassistenterna samarbetar och lär sig i 

interaktionen med de mer erfarna kollegorna i det dagliga arbetet. Identitetsattributet 

kollektivt arbete återspeglas i karaktärsdraget teamwork. I likhet med teamwork och 

öppenhet betonas våga fråga, vilket kan förklaras med att socialiseringsprocessen domineras 

av ett informellt förfarande. Den nyanställde tvingas söka ledtrådar om hur denne skall gå 

tillväga med arbetsuppgiften i denna förhållandevis ostrukturerade situation för att reducera 

sin osäkerhet. Att våga fråga blir således ett vitalt medel för att finna dessa ledtrådar.   

     

Kunskap och social är vidare något som anses centralt i den upplevda organisatoriska 

identiteten, vilket kan förklaras av professionens komplexitet med avseende på nödvändiga 

detaljkunskaper. Den seriella strategin är följaktligen fundamental för revisionsutövandet då 

dessa kunskaper återfinns hos de mer erfarna medarbetarna.  
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8.3 Hur återspeglas den organisatoriska identiteten i självbilden? 
Inledningsvis är vår slutsats att den organisatoriska identifieringen är starkare ju längre 

revisorsassistenten arbetat inom byrån. Att socialiseringsprocessen karaktäriseras av ett 

individuellt förfarande, då ingen enhetlig läroprocess råder och vad som betonas i denna 

process således varierar, präglar den organisatoriska identifieringen i den bemärkelsen att 

attributen skiljer sig revisorsassistenterna emellan. Tilltalande attribut såsom analytisk 

förmåga, drivkraft och kvalitet främjar organisatorisk identifiering inom byrån. Tendenser 

av en behållande strategi i socialiseringsprocessen är också en förklaring till att den enskilde 

individen lättare identifierar sig med organisationen.  

    

Vissa revisorsassistenter identifierar sig med attributen stark drivkraft, ständig utveckling och 

ambitiös, vilket kan förklaras av den informella och rörliga processens existens. Den 

informella i den bemärkelsen då processen medför att revisorsassistenterna har stort ansvar 

att själva utvecklas och lära sig genom det dagliga arbetet. Att revisorsassistenten uppmanas 

att skapa sin egen framgång och utveckling återspeglar den rörliga strategin.  

    

Kvalitet, som utgör ett attribut i den organisatoriska identifieringen för en av 

revisorassistenterna, påvisar den seriella strategins inverkan på identifiering. Detta då mer 

erfarna medarbetare förkroppsligar vad som är kvalitet i kundmötet och därmed även i 

arbetsutförandet. En av revisorsassistenterna identifierar sig med organisationen utifrån 

attributen stresstålig och ”hantera många bollar i luften”, vilket kan härledas till den 

informella strategins effekt. Detta då assistenten kastats ”in i hetluften” och således upplevt 

att det funnits mycket att lära i det dagliga arbetet. Attributen stresstålig och ”hantera många 

bollar i luften” kan likställas med identitetsattributet professionell uthållighet, vilket innebär 

att revisorn arbetar under utmanande förhållanden som utmärks av stress och tidspress.  

    

Avslutningsvis vill vi lyfta fram ytterligare en aspekt som bidrar till den organisatoriska 

identifieringen, vilket är att självbilden influeras av ens tillhörighet till organisationen. I 

förevarande fall torde yrkestiteln revisor utgöra en sådan tillhörighet för revisorsassistenterna.  
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9. Egna reflektioner och diskussion 

9.1 Studiens bidrag 
I praktiskt hänseende kan denna studie bidra till att överordnade blir medvetna om hur 

revisorsassistenterna upplever socialiseringsprocessen samt hur de påverkas av denna. Detta 

skapar möjligheter för reflektion kring processen och följaktligen kan då åtgärder vidtas där 

så krävs i syfte att utveckla socialiseringsprocessen i enlighet med byråns mål.   

 

Denna studie har i teoretisk bemärkelse bidragit med en sammanfattande teorimodell tillika 

analysmodell, som underlättat för läsaren att se hur de olika teorierna som studien innefattat 

hänger ihop. Analysmodellen har möjliggjort en analys av det empiriska materialet i syfte att 

förse läsaren med en bild av hur socialiseringsprocessen kan se ut för revisorsassistenter inom 

en revisionsbyrå, vilken även skulle kunna appliceras på andra kontexter och professioner. Vi 

har även beskrivit de huvudsakliga attributen som kännetecknar revisionsbyrån ifråga och i 

vilka hänseenden dessa attribut också utgör de enskilda revisorsassistenternas självbild. Som 

ett naturligt led i detta har vi sökt förklara socialiseringsprocessens roll i assistenternas 

identifiering med organisationen. Vidare bör det understrykas att vår analysmodell och studie 

i sin helhet visar på den nära relation som råder mellan socialisering och identifiering samt 

hur socialiseringsprocessen bidrar till och skapar en organisatorisk identifiering hos 

revisorsassistenten. Studien påvisar även hur företeelser kring den organisatoriska 

identiteten och den organisatorisk identifiering kan förklaras utifrån de olika 

socialiseringsstrategierna som används i processen.  

 

Tidigare forskning hävdar att den formella socialiseringsstrategin innebär att den nyanställde 

strikt särskiljs från mer erfarna medlemmar i organisationen, något som vi med denna 

undersökning kan styrka. De få gånger som den formella strategin är framstående i 

förevarande fall, lär sig eller utbildas den nyanställde revisorsassistenten tillsammans med 

andra nyanställda assistenter på de formella utbildningarna. E-learnings, det andra formella 

inslaget, innebär att revisorsassistenten på egen hand tillägnar sig kunskap via nätbaserade 

datorprogram. I båda dessa fall har således revisorsassistenten ingen kontakt med mer erfarna 

medarbetare inom organisationen. Ytterligare en intressant företeelse vad gäller teorin kring 

den formella strategin, som denna studie också styrker, är svårigheten i att generalisera och 

applicera den kunskap som revisorassistenter erhåller i samband med dessa formella 

utbildningar till praktiken. Detta torde även vara en bidragande orsak till att vår studie visar 
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på hur learning by doing, att revisorsassistenterna lär sig i det dagliga arbetet, är det viktigaste 

och mest framträdande utbildningsmedlet för revisorsassistenterna i förevarande 

revisionsbyrå. Undersökningen påvisar att den informella processen, som är den 

dominerande inom revisionsbyrån, är det initiala steget i socialiseringen. Detta går emot 

tidigare forskning, som hävdar att den formella processen vanligtvis är den första strategin 

som en nyanställd får uppleva. Att processen inom revisionsbyrån avviker i teoretiskt 

hänseende, kan ha sin förklaring i att revisorsassistenten snarare förbereds till att efterleva en 

specifik roll än att anta en viss status inom organisationen. Som vi hävdat i denna 

undersökning, ligger inte betoning på att revisorsassistenten skall uppnå statusen som 

godkänd revisor. Istället torde det vara viktigare att kunna utföra sitt arbete på ett korrekt sätt 

och följaktligen kunna efterleva sin roll som revisorsassistent. Först när revisorsassistenten 

behärskar sin roll (informell), kan det bli aktuellt med examination för statusen godkänd 

revisor (formell). Dessutom är den informella strategin en förutsättning för att den seriella 

skall kunna ge önskad effekt.  

 

Resonemanget ovan för oss naturligt in på den starka kopplingen mellan den informella och 

seriella strategin inom revisionsbyrån, vilket borde kunna förklaras med att 

revisionsbranschen är en av få branscher som är styrda av lagar och regler och där flertalet 

olika instanser vill vara med och påverka revisionsutövandet. Detta tror vi ytterligare är en 

förklaring till varför den informella är den dominerande och den primära strategin framför 

den formella, då tidigare forskning möjligtvis studerat socialiseringsprocessen inom företag 

och branscher som varit tämligen fria från liknande regleringar. Vi har ju i denna 

undersökning konkluderat att all detaljkunskap inom revisionsbyrån går att finna hos de mer 

erfarna medarbetarna, varför kombinationen informella/seriella strategin är nödvändig för att 

revisorsassistenten skall ha möjlighet att förhålla sig till alla lagar och regler. I likhet med 

forskning kring den informella socialiseringsstrategin, bör utkomsten av revisorsassistentens 

socialiseringsprocess således vara beroende av den ömsesidighet som utvecklas mellan denne 

och den mer erfarne medarbetaren.  

 

Vidare är vi till viss del eniga med Feldman (1976), då vi konstaterar att den seriella strategin 

är den viktigaste vad gäller anpassning, i synnerhet inom revisionsyrket med dess komplexa 

detaljkunskaper. Dock ser vi i motsats till Feldman (1976) ingen direkt koppling mellan den 

bearbetande strategin och anpassning i vår undersökningskontext. Tidigare forskning om den 

seriella strategin menar att ett allvarligt problem i form av gap kan uppstå, då medarbetaren 
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förmedlar sina erfarenheter till den nyanställde. Risken är då att dessa erfarenheter är avlägsna 

och därmed irrelevanta för den nyanställdes specifika roll. I vårt fall med revisionsbyrån har 

vi dock svårt att se att sådana gap skulle kunna uppstå eftersom alla som arbetar inom revision 

mer eller mindre utför samma arbete, om än med olika ansvar som delegeras ut i samband 

med de enskilda revisionsuppdragen. Revision utförs i enlighet med lagar och regler, varför 

viss samstämmighet i de förmedlade erfarenheterna bland medarbetarna även kan förväntas. 

Dessutom förmedlas stor del av erfarenheterna i direkt samband med de enskilda 

arbetsuppdragen, varför dessa erfarenheter är relevanta för det enskilda arbetsuppdraget. Som 

tidigare forskning påpekat, tror vi att den seriella strategin hindrar nyanställda att vara 

innovativa eftersom de indirekt tillägnar sig liknande perspektiv som de mer erfarna 

medarbetarna har.  

 

Att den individuella strategin enligt tidigare forskning vanligtvis är förknippad med 

rollinnovation men som enligt vår mening är en del av en rollbevarande socialiseringsutkomst 

inom revisionsbyrån, tror vi beror på att den seriella strategin är framstående. Rollbevaringen 

består i att mer erfarna medarbetare för vidare värderingar och arbetssätt till den enskilde 

revisorsassistenten, vilket säkerställer rollbevaring. En viss likartad utkomst kan dock ändå 

förväntas eftersom dessa värderingar och arbetssätt troligtvis påverkats och påverkas av lagar 

och regler, som samtliga revisorer tillika erfarna medarbetare måste förhålla sig till. Vidare 

menar tidigare forskning att individuella socialiseringsstrategier inte är lämpliga i stora 

organisationer med avseende på de resurser som en sådan strategi gör anspråk på. Även om 

byrån ingår i en stor organisation, kan vi anta att det förhållandevis är få revisorsassistenter 

som börjar arbeta på Örebrokontoret vid varje nyanställningsprocess. Arbetssättet i team med 

mer erfarna medarbetare, som genomsyrar byrån ifråga, tror vi möjliggör användandet av en 

individuell socialiseringsstrategi då de nyanställda revisorsassistenterna kan spridas ut bland 

de mer erfarna medarbetarna.  

 

I fallet med revisionsbyrån, kan vi bekräfta Jenkins et al. (2008) och deras teorier kring 

mentorskap och dess syfte. Mentorer används, i enlighet med forskarnas teorier, som stöd vid 

revisorsassistentens prestationsutvärderingar för att få dessa att uppnå de personligt uppsatta 

målen för verksamhetsåret. Vi vill även styrka Diresmith & Covaleski (1985), som hävdar att 

revisionsbyråer använder informell kommunikation och mentorskap i syfte att lära nya 

revisorer hur revision utövas. I byrån är som tidigare nämnts den seriella strategin 

framträdande, vilket vi delvis vill likställa med informell kommunikation. Vår studie påvisar 
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även hur mentorskapet bör vara ett mer naturligt inslag i fler strategier än den bearbetande. 

Denna studie styrker vikten av mentorskapet i samband med användandet av den såväl 

seriella som den informella strategin, då mentorerna har en direkt påverkan på 

revisorsassistenten framtida rollutövande. Således kan tänkas att en vidare diskussion bör 

föras kring huruvida mentorskapet skall vara en grundläggande del i fler strategier än den 

bearbetande.  

9.2 Framtida forskning 
Vi tycker att det vore intressant att, utifrån analysmodellen och samma premisser, studera ett 

kontor inom samma organisation i en större stad såsom Stockholm eller Malmö. En sådan 

studie skulle kunna syfta till att undersöka om och i sådant varför socialiseringsprocessen och 

den organisatoriska identifieringen skiljer sig. På samma vis anser vi det vara av intresse att 

studera ett kontor inom en annan byrå tillika organisation inom Big 4-sfären. Studien skulle i 

sådant fall anta ett jämförande förhållningssätt i syfte att undersöka huruvida 

socialiseringsprocessen är homogen eller ej inom Big 4-sfären och följaktligen hur den 

organisatoriska identifieringen skiljer sig.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  

 Berätta om dig själv? 

o Hur länge har du jobbat inom organisationen 

o Hur gammal är du? 

 Berätta om din bakgrund? 

o Utbildning? 

o Varför just revision? 

 

 Vilka attribut (tre) anser du kännetecknar en revisor?  

 Vilka värderingar har en revisorsassistents inom ”byrån”?  

 Hur skulle du beskriva dig själv?  

o Vilka egenskaper karaktäriserar dig?  

o Vilka är dina värderingar? 

o Vad anser du gör dig unik? 

 Föreställ dig detta scenario; du är på en fest där du och jag träffas. 

Jag frågar dig: Vem är du? Vad svarar du?  
 

 Beskriv din första tid som ny inom organisationen!  

 Hur upplevde du den första tiden som ny inom organisationen?  

 Vad fick du som nyanställd göra den första tiden?  

 Vad anser du var syfte med den första tiden som nyanställd?  

o Varför detta syfte, tror du?  

o Hur har den första tiden som nyanställd präglat dig som individ?  

 Vad betonade ”byrån” som viktigt under den första tiden som 

nyanställd?  

o Vad betonas av ”byrån” idag? 

 Beskriv aktiviteter som arrangerades i början på din anställning!  

o Är det någon skillnad på aktiviteterna jämfört med idag? 
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o Vad anser du att syftet var och är med aktiviteterna?  

 Vad anser du att organisationen söker betona som centralt för 

”byrån”?  
 

 Beskriv din första arbetsuppgift inom ”byrån”!  

 Beskriv din roll i organisationen och vilka arbetsuppgifter den 

innefattar!  

 Vad förväntas av dig i din roll som revisorsassistent?) 

 Beskriv hur du fick lära dig ditt nya arbete!  
 

 Beskriv den hjälp du fick när du började som nyanställd i 

organisationen!  

 Hur och på vilket sätt har dina medarbetare hjälpt dig i ditt yrke som 

revisorsassistent?) 

o Beskriv hur mer erfarna medarbetare hjälpt dig att anpassa dig till 

din roll? 

 

 Beskriv de olika stegen i din läroprocess!  

o Hur upplevde/upplever du de olika stegen?  

o Beskriv kopplingen mellan de olika stegen!  

 Hur upplever du dina möjligheter att påverka din 

karriärsutveckling?  

 Hur upplever du tidsplanen för din utveckling inom organisationen?  

 

 Beskriv vilken nytta du haft av förebilder och/eller mentorer inom 

organisationen!  

o På vilket sätt har du haft nytta av förebilder och/eller mentorer?  

 Har du något ansvar för nyanställda?  

o Mentor och/eller förebild? 

o Ansvarig för aktiviteter eller delar i utbildningen av nyanställda? 
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 Hur skulle du beskriva ”byrån”?  

o Vad karaktäriserar/utmärker ”byrån”? 

o Vad skiljer er från övriga byråer? 

o Vilka värderingar står ”byrån” för? 

	  

	  

	  

	  
	  


