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Abstract 

 

There are differences between the performances of auditor assistants from different offices in the 

same firm on the Swedish auditor authorization test. The aim of this study is to describe and 

understand how auditor assistants learning opportunities in daily work is being conditioned by their 

learning environments. In order to do so a multiple case study with a comparative design, were two cases 

consisting of two offices in the same firm is compared to each other, was conducted. This was done 

using situated learning theory as a base for developing a contextual perspective on learning. 4 

interviews on each of the offices were conducted with auditor assistants that has been working on the 

office between 2-3 years. The findings suggest that differences in work organization may help us 

understand why there are different outcomes on a group level of the learning processes of auditor 

assistants working in different offices in the same firm.  
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1 INLEDNING  
  

1.1 Bakgrund  

En revisor behöver bemästra flera olika typer av uppgifter i sitt arbete. Målet med revisionen är att 

skriva på revisionsberättelsen och säkra att den ekonomiska informationen ger en rättvisande bild av 

företaget (Stettler, 1954). För att kunna göra det behöver revisorn försäkra sig om att de ekonomiska 

rapporterna har utförts och tagits fram i enighet med rådande lagstiftning. Därmed ställs det stora 

krav på revisorsprofessionen från dess omgivning gällnade kunskap kring rådande lagstiftning och 

standarder inom området (Wyatt, 1972). Eftersom lagstiftningen är i ständig förändring så gäller det 

att inte bara ha kunskap kring de regler som redan existerar och kunna tillämpa dem utan det blir 

även viktigt att hålla sig uppdaterad kring förändringar i lagstiftningarna över tiden.    

Revisionsprocessen inleds dock alltid med ett planeringsstadium där den kommande revisionens 

delar planeras. Under planeringen görs en väsentlighetsanalys där det ingår att bedöma vilka risker 

som kan tänkas finnas med just den specifika revisonen som ligger på bordet för tillfället (Sirvastava 

et al, 2002). Denna typ av bedömningssituationer ställer krav på revisorns förmåga att utifrån 

tidigare erfarenheter göra "rätt" bedömningar kring vilka risker som finns i revisionen. I denna del 

fås inte lika stor hjälp från regelverk och standarder utan bedömningen måste göras 

erfarenhetsmässigt och personligt (Vyatt, 1972; Sirvastra et al, 2002). När väl riskerna är 

identifierade så kan de potentiella felaktigheterna vara många. Blocher & Willingham (1993) 

identifierade 32 möjliga felaktigheter till en ökning i Bruttomarginalen hos ett tillverkande företag. 

Detta ställer ytterligare krav på revisorns professionella bedömning att kunna avgöra rimligheten i 

de olika alternativ som kan tänkas ligga bakom felaktigheterna.   

Revisorns kärnuppgifter är visserligen att granska dokument och andra typer av "bevis" men det 

finns inga definitiva riktlinjer för hur denna process ska gå tillväga. Även om revison är ett reglerat 

arbete så är en stor del av den baserat på revisorns professionella bedömning. Revisionsarbetet är 

således indelat i en formell del som är beroende av riktlinjer, regler och rutiner samt en 

bedömningsdel som tillåter revisorn att göra professionella övervägningar baserat på erfarenhet 

(Öhman et al, 2006). Perrow (1967) kategoriserar företag i en fyrfältsmatris med avseende på 

arbetsuppgifternas karaktär. Variablerna som används är dels hur ofta oväntade situationer uppstår i 

arbetet samt om lösningen av dessa sker med hjälp av logiska system eller med hjälp av 

bedömningar och tidigare erfarenheter. Även med hjälp av denna uppdelning så framträder en bild 

av revisionsyrket som flerdimensionellt. Ett revisionsteam ställs ofta inför oväntade eller nya 

situationer, men sättet att analysera och lösa problemen kan ske både i karaktär av bedömningar 

baserade på tidigare erfarenheter men även med hjälp av logiska analyser som i fallet med lagar och 

riktlinjer (Stettler, 1954; Vyatt, 1972).  
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Detta ställer olika krav på kunskapsinlärning hos juniora medarbetare inom revision. Utöver inlärning 

av regler och riktlinjer handlar en stor del om överföring av tankemönster från seniora medarbetare 

till juniora. Det innebär att tidigare erfarenheter spelar en viktig roll i utvecklingen av nya 

revisionsmedarbetares kompetens. Nya revisorsassistenter skaffar sig kunskap och förståelse gradvis 

genom att de får uppleva nya arbetssituationer samt genom socialisering med äldre medarbetare 

(Öhman et al, 2006). Därmed blir samspelet mellan individerna inom revisonsteamet en viktig aspekt 

för att uppnå kunskapsutveckling.   

Dessa tankemönster är tämligen homogena då revisionsmedarbetare utbyter erfarenheter inom 

professionen vilket gör att tankemönster överförs. "Vad har gjorts tidigare år?" tenderar att vara en 

ofta återkommande fråga inom revisionsarbetet (Fischer, 1996). Rutiner och rådande metodik 

ifrågasätts inte av praktikerna utan återkommer i arbetet. Detta gäller även ur ett svenskt perspektiv 

där mindre än 20% av revisorerna förespråkar förändringar i hur revisioner utförs (Öhman et al, 

2006). Detta ger en bild av revisionsprofessionen som konservativ och stabil över tiden där invanda 

sätt att arbeta sällan kritiseras eller ifrågasätts. Detta innebär dock inte att det inte finns skillnader i 

hur olika revisioner utförs. En revison kan utföras annorlunda beroende på vilket företag, kontor 

eller team det är som utför revisonen och vilka riskfaktorer dessa identifierar, dessutom bör 

revisioners planering och praktiska genomförande variera beroende på den reviderade 

verksamhetens art (Grey, 1998).   

I Sverige vilar uppgiften att säkerställa näringslivets och hela samhällets tillgång till kompetenta 

revisorer vilka klarar av att revidera exempelvis aktiebolag, banker och stora ekonomiska föreningar 

på den statliga myndigheten Revisorsnämnden. Revisorsnämndens primära uppgift är att 

kvalitetssäkra revisorerna. Det görs genom ett auktorisationsförfarande för vilket myndigheten 

ansvarar. För att auktoriseras måste revisorsexamen, ett prov i nämndens regi, avläggas med 

godkänt resultat. För att få avlägga revisorsexamen krävs en period av akademisk utbildning samt 

praktiskt revisionsarbete som motsvarar sammanlagt åtta års heltidssysselsättning. Såväl utbildning 

som praktiskt arbete måste omfatta minst tre år vardera. Syftet med revisorsexamen är att 

säkerställa att revisorer har förmåga att utföra ett revisionsarbete av sådan kvalitet att det lever upp 

till de krav som slagits fast i lagar och förordningar. Kontrollen sker genom att provet examinerar 

såväl förmågan att tillämpa regelverk som förmågan att göra de nödvändiga överväganden och 

professionella bedömningar som en stor del av yrket kräver.   

1.2 Problemdiskussion  

Eftersom revisions arbetet karaktäriseras av att erfarenhetsbaserade arbetsmetoder och 

tankemönster lärs vidare från erfarna medarbetare till nya medarbetare så väcker de frågor kring om 

det finns några skillnader i hur revisorsmedarbetare på olika kontor men inom samma byrå presterar 

på revisorsexamen. En sådan skillnad skulle i så fall kunna hänföras till skillnader i hur lärandet sker 
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på de olika kontoren. För att besvara denna fråga har en förstudie gjorts. Denna förstudie baserades 

på data från revisorsnämnden. Dessa data bestod av samtliga tentander som skrivit revisorsexamen 

mellan åren 2006-2012. Eftersom provet skrevs vid två tillfällen per år så fanns det data från 14 

tillfällen. Variablerna som fanns att tillgå i filen var Godkänt/Ej Godkänd, Resultat, Stad, Byrå. 

Anledningen till att åren 2006-2012 användes var att det från 2013 blev ett nytt system för provet. 

För att inte blanda de olika proven då de har olika upplägg så användes endast data från de gamla 

provet i förstudien för att underlätta jämförelse.  

Statistikprogrammet SPSS användes för att ta fram statistik över resultatet på proven. Då många 

tentanderna har skrivit provet flera gånger så eliminerades samtliga dubbletter så att enbart 

förstagångsskrivare fanns med i underlaget. Detta för att eliminera eventuella effekter som tidigare 

skrivningar kan ha haft på tentanderna. Efter elimineringarna av dubbletter så återstod C:a 2200 

unika förstagångs tentander som mellan åren 2006-2012 skrev revisorsexamen.   

En korrelations matrix genomfördes mellan variablerna stad och godkännande grad för var och en av 

de fyra stora revisionsbyråerna (EY,PWC, KPMG, DELOITTE). Anledningen till att de fyra stora 

byråerna valdes vara att de flesta skrivande kom från någon av dessa. Skulle de mindre byråerna 

användas i mätningen skulle resultaten med all sannolikhet inte bli signifikanta. Resultaten visar att 

det i allmänhet bland de fyra stora byråerna erhålls en högre godkännandegrad i Göteborg än i  

Stockholm. Skillnaden var som tydligast i EY där Göteborgskontoret hade en godkännandegrad på 

81% medan Stockholm låg i närheten av snittet på 61%. Ett chi två test gjordes som bekräftade att 

skillnaderna var signifikanta (Se bilaga 1)  

Således finns det skillnader mellan kontor inom samma revisionsbyrå i hur revisionsassistenterna 

presterar på revisorsexamen. I detta fall ett kontor i Stockholm och ett i Göteborg. I och med att de 

jobbar på samma byrå så genomgår revisorassistenterna på de båda kontoren samma formella 

utbildningssteg. Därför antas den formella utbildningen inte vara orsaken till dessa skillnader. Nästan 

uteslutande samtliga som nyanställs som revisionsmedarbetare på ett kontor inom organisationen 

är nyutexaminerade studenter. Därmed bör de anställda ha likartade grundkunskaper och 

utbildningsbakgrund när de börjar sin anställning vilket medför att inte arbetslivserfarenhet och 

utbildning inte heller bör vara en faktor som spelar in på de skillnader som har observerats,  

Precis som Öhman et al (2006) konstaterat så baseras mycket av revisionsarbetet på tidigare 

erfarenheter och tankemönster som överförs från en generation till nästa. Därmed kommer de 

etablerade medarbetarna att spela en viktig roll i nya medarbetares utveckling av kompetens. Den 

tyngdpunkt som läggs vid praktiskt arbete redan inför auktorisationsförfarandet tydliggör att lärande 

i det dagliga arbetet inom revisionsbyråerna bör ses som viktigt för tentandernas möjligheter att 

utveckla sin kompetens inför auktorisationsförfarandet. Lärande har traditionellt setts ur ett 

individuellt perspektiv där individens förmåga att lagra information i minnet har varit den centrala 
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aspekten (Anderson, 1981). Detta perspektiv ser skillnader i lärande som beroende av individuella 

färdigheter. På senare tid har dock ett nytt perspektiv växt fram. Detta perspektiv på lärande ser lär 

subjektets omgivning eller lärmiljö som det centrala i lärandet (Ellström & Hultman, 2004). Detta 

kontextuella perspektiv vilar på antaganden om att människor lär sig bäst i samverkan med sin 

omgivning (Leontiev, 1978; Lave, 1988).   

Detta stärker idén om att arbetsplatslärandet som sker på kontoren fram till avläggandet av provet 

är en viktig aspekt för att kunna förstå resultatskillnaderna. Mot bakgrund av ovan förda 

resonemang bör den interna kontexten genom begrepp som organisationens lärmiljö och 

inneboende lärandevillkor ha potential att bidra med meningsfull förståelse med avseende på 

individens lärande i revisionsbyrån. I den teoretiska referensramen (se kapitel…) presenteras därför 

en fördjupning i teorier kring situerad lärteori och ett kontextuellt perspektiv på lärande.  

Det kontextuella perspektivets bejakare har kritiserats för att de anses bortse från att den strikt 

kontextuella synen kan antas leda till ett begränsat lärande då det bör vara svårt att generalisera och 

dra nytta av i nya eller outforskade situationer (Ellström, 1996). Kritiken antyder en överdriven 

fokusering vid praktik och lärande i det dagliga arbetet, vilket kan anses begränsa förståelsen av 

begreppet lärande, och går ut på att teoretisk utbildning inte bör avfärdas i sammanhanget. Istället 

framhävdas av kritikerna att de som inte nöjer sig med en kognitiv syn där lärande ses som 

individens förmåga att bearbeta information och tillgodogöra sig kunskap bör komplettera detta 

synsätt med, inte byta ut det mot, ett kontextuellt perspektiv.   

Denna kritik är visserligen relevant att beakta i en allmän förståelse av begreppet lärande. Men 

bakgrunden till denna studie är varierande utkomst av lärande hos individer som kan antas ha 

likvärdig formell utbildningsbakgrund. Även om det kan förekomma en viss variation mellan enskilda 

individer är det i alla fall rimligt att anta att det inte föreligger generella skillnader på gruppnivå 

mellan revisorsassistenter på de båda undersökta kontoren. Dessutom utgörs underlaget för 

problematiseringen och studien av individer som verkar inom en och samma organisation. En 

organisation som med anledning av centralisering och rutinstyrning kring de formella 

internutbildningsinsatserna är att betrakta som homogen med avseende på denna aspekt av 

lärande.   

Mot bakgrund av ovanstående så menar vi sammantaget att det kontextuella perspektivets 

fokusering mot en kontextuell förståelse av informellt lärande i det dagliga arbetet, snarare än ett 

traditionellt kognitivt perspektiv, är mest relevant som verktyg för att försöka skapa förståelse för de 

skillnader som finns kontoren emellan med avseende på revisorsexamen. Det faktum att detta inom 

ramarna för den situerade lärteorin kombineras med att lärande förstås som ett återskapande av 

kontexten, vilket stämmer väl överens med revisorsprofessionens karaktäristika i form av regel- och 
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rutinstyrning samt nedärvda tankemönster, medför också att vi anser det vara ett lämpligt verktyg 

för att förstå lärandet på en revisionsbyrå (Wyatt, 1972; Sirvasta et al, 2002; Öhman et al, 2006).  

Lärande inom en organsiationskontext handlar om att tillse organisationers behov av kompetens 

uppfylls. Detta kan ske på flera sätt men en viktig del är utveckling av kompetensen hos 

medarbetarna och då är lärande ett centralt begrepp. Formell utbildning kan vara ett medel för en 

effektiv kompetensutveckling men målet för en sådan bör huvudsakligen vara att utveckla den 

faktiska kompetensen genom att underlätta lärande i det dagliga arbetet (Granberg, 2003). Då kan 

såväl medarbetares motivation och engagemang som prestationer förbättras. Denna typ av praktiskt 

lärande under arbetets utförande är en del av kompetensutvecklingsarbetet som ofta inte ägnas 

tillräckligt mycket uppmärksamhet (Döös, 2005). Detta styrks också av det faktum att inga studier 

med ett kontextuellt perspektiv på lärande i en revisionskontext har gjorts tidigare. Därför finns 

stora förbättringspotentialer på området om man inom organisationer medvetet reflekterar kring 

arbetsplatsen som lärmiljö och hur denna villkorar individers lärande.  

1.3 Syfte  

Denna studie syftar till att med utgångspunkt i den situerade lärteorin beskriva och förstå hur 

revisorsassistenters möjligheter till lärande i det dagliga arbetet villkoras av deras lärmiljö. Detta ska 

göras i två fallstudier mellan två kontor som ska jämföras med varandra. Studiens empiri kommer 

öppnar för möjligheterna att berika teorin kring fenomenet lärande i arbetet.   

1.4 Frågeställning  

Vad karaktäriserar lärmiljön på de båda kontoren?  

Vilka likheter och skillnader finns i lärmiljön på de båda kontoren?  

Vad får dessa likheter och skillnader för betydelse för revisorsassistenters möjlighet till lärande?  

.  

2 ETT KONTEXTUELLT PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE I ARBETET  

Vad som kännetecknar de lärprocesser som leder till att vi lär oss kan variera beroende på vilket 

perspektiv lärande ses utifrån. Lärande i arbetslivet har historiskt ansetts vara ensidigt och inriktat mot 

produktion och därmed inte gett några större utvecklingsmöjligheter för de anställda (Ellström,  

2001). Utbildning och lärande ansågs helt enkelt som något som ska öka effektiviteten i 

produktionen och utbildningsinsatserna anpassades därefter (Halliday, 2003). Denna historiska 

inställning sammanfaller med en syn på lärande som betonar individens kognitiva förmåga att ta till 

sig information och lagra den i minnet, ett så kallat kognitivt perspektiv på lärande (Anderson, 1981). 

Detta sätt att se på lärande är inte oriktigt men på senare tid har det utvecklats ett annat synsätt 
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som står i kontrast till det traditionella perspektivet och därigenom nyanserar bilden av vad lärande 

är.  

Detta nya synsätt ser inte effektivisering av varu- och tjänsteproduktion som det centrala i lärandet, 

det ser heller inte individens kognitiva förmåga som det avgörande för att förstå lärprocesser utan 

ser istället utveckling av mänskliga resurser och kunskaper som en central del i verksamheters 

utveckling. Perspektivet har sitt ursprung i Vygotskijs (1995) proximalzonsteori i vilken barns lärande 

konstateras ske i samspel med omgivningen snarare än som en oberoende process på individuell 

basis (Lave & Wenger, 1991; Ellström, 1996; Gustavsson, 2000). Teorin utgår från hur barn genom 

att följa de vuxnas exempel lär sig att utföra uppgifter på egen hand. I detta sammanhang utgörs den 

så kallade zonen för proximal utveckling av skillnaden mellan de kunskaper och färdigheter som 

individen kan lära sig på egen hand och den bredare och djupare uppsättning av sådana som 

individen kan lära sig genom samspel med och vägledning av vuxna eller kamrater som är mer 

kapabla och erfarna.  

Detta perspektiv på lärande vilar på det teoretiska grundantagande som proximalzonsteorin gett 

upphov till. Det vill säga att samspelet mellan människor och deras sociala, kulturella och materiella 

omgivning, eller kontext, är centralt för lärande (Leontiev, 1978; Lave & Wenger, 1991; Ellström, 

1996). Därför benämns det som ett kontextuellt perspektiv på lärande. Leontiev (1978)  bidrog till att 

göra det kontextuella perspektivet tillämpbart på lärande i organisationer i och med definitionen av 

organisationer som komplexa system bestående av mänskliga handlingar och relationer samt sociala, 

kulturella och materiella strukturer vilka sammantaget utgör en sådan kontext för lärande.   

2.1 Situerad lärteori  

En teori som fått stort inflytande inom det kontextuella perspektivet är teorin om situerat lärande 

(Lave & Wenger, 1991). Gustafsson (2005) menar att denna teori speciellt lämpar sig för 

utvecklingen av ett kontextuellt perspektiv på lärande i organisationer då den beskriver lärandet och 

arbetsprocessen som integrerade, där samarbetet mellan individer skapar potentialer för lärande i 

det dagliga arbetet.  

Lave & Wengers (1991) teori om situerat lärande är sprungen ur tidigare teoretiseringar kring 

lärlingskap och mentorskap. Lave & Wenger (1991) avser med denna teori att se bortom den 

förenklade bilden av lärande som en process av att observera och härma mästare. Istället betonas 

nykomlingars sociala samspel med kollegor som centralt för lärande. Lärandet förstås inte bara som 

att tillgodogöra sig andra människors kunskaper eller erfarenheter och inte heller som ren 

internalisering av det sociala sammanhanget. Istället ses kunskap och lärande som en aspekt i och 

utkomst av det ömsesidiga sociala samspelet mellan lärandesubjektet och dess omgivning. Det 

innebär att utöver individuell utveckling, vilket är det som fokuseras i denna studie, kan lärprocesser 

också leda till omgivningens utveckling. Därmed vilar teorin om situerat lärande på samma 



        10 

  

grundläggande antagande om lärandets sociala och relationella karaktär som såväl 

proximalzonsteorin som det kontextuella perspektivet som helhet (Lave & Wenger, 1991; 

Gustavsson, 2000).  

2.1.1 Lärandets kontext  

Ytterligare en central utgångspunkt i det kontextuella perspektivet, utöver interaktionens centrala 

roll i lärande, är att se lärande som bundet till sociala kontexter (Leontiev, 1978; Lave & Wenger 

1991; Ellström, 1996; Gustavsson, 2005). Lave (1988) poängterar att hjärnan lär sig bäst i samverkan 

med den omvärld där den arbetar. Det innebär att lärande inte kan förstås som en separat aktivitet 

utan istället som något som sker i samspelet mellan människor i form av deltagande i dagliga 

aktiviteter och sociala sammanhang. Kunskap och färdigheter bär mening och värde i specifika 

sociala, kulturella och materiella kontexter och därför är lärandet både beroende och villkorat av 

deltagande i sådana kontexter (Lave & Wenger, 1991).  

I teorin om situerat lärande benämns sådana kontexter som praktikgemenskaper (Lave & Wenger, 

1991). Dessa strukturerar lärande och på samma sätt som strukturer kan också praktikgemenskaper 

förstås på flera olika nivåer. Till exempel skulle begreppet å ena sidan kunna definieras som ett helt 

skrå eller å andra sidan som relationen mellan en enskild mentor och dennes lärling. När det gäller 

lärande i en organisationskontext innebär praktikgemenskaper avgränsade system som 

kännetecknas av en gemensam social praktik, en gemensam yrkessamhörighet och samförstånd 

kring det som görs (Gustavsson, 2005). Det vill säga att medlemmarna samverkar kring kollektiva 

aktiviteter utifrån gemensamma verktyg, regelsystem, uppfattningar, kulturer och arbetsdelning 

(Gustavsson, 2000). Det innebär att när det gäller revisorsassistenters kompetensutveckling och 

lärande i arbetet skulle praktikgemenskapen, den kontext där lärande sker, kunna förstås som såväl 

ett enskilt revisionsteam som en avdelning, ett kontor, en revisionsbyrå eller hela 

revisionsbranschen.  

Tidsdimension är ytterligare en central utgångspunkt i såväl det kontextuella perspektivet på lärande 

som teorin om situerat lärande (Lave & Wenger, 1991). Teorin fokuserar på situationen här och nu. 

Praktikgemenskaper ses som relativt stabila system över tid och lärandet förstås huvudsakligen som 

ett återskapande av denna kontext. Teorin är utformad med inspiration av resonemanget i Giddens 

(1984) struktureringsteori om hur dagliga handlingar baseras på olika återkommande rutiner och 

strukturer (Lave & Wenger, 1991). Aktörers handlingar reproducerar strukturer (Giddens, 1984) och 

det är följaktligen genom vardagliga handlingar och aktiviteter som praktikgemenskaper återskapas 

och/eller utvecklas (Lave & Wenger, 1991). Deltagande i det dagliga arbetet i praktikgemenskapen 

och de möjligheter att utveckla förståelse för den gemensamma sociala praktiken som detta medför 

blir därför en central aspekt av lärande.    
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I situerad lärteori beskrivs lärande över tid som ständiga successiva förflyttningar i 

praktikgemenskapen genom begreppet deltagarbanor (Lave & Wenger, 1991). I deltagarbanorna 

kopplas lärandet som process till individens förflyttningar mellan olika positioner och perspektiv 

(Lave, 1997; Wenger, 1998). Fokus ligger i huvudsak på individers vertikala förflyttning in i 

praktikgemenskapen genom en anpassningsprocess från en roll som nykomling till etablerad 

deltagare. Olikheter i dessa förflyttningar antas innebära olikheter i lärprocesserna, så som att en 

snabb förflyttning mot ett mer etablerat deltagande i den gemensamma praktiken innebär 

möjligheter till en snabbare lärprocess (Lave & Wenger, 1991). I praktiken skulle lärprocesser i form 

av sådana deltagarbanor kunna förstås som en gradvis stegring av variation, komplexitet och 

betydelse för verksamheten i de arbetsuppgifter som nykomlingen ansvarar för. Beskrivningar av 

sådana gradvisa stegringar i det empiriska materialet kan därför komma att bli betydelsefullt för 

förståelsen av eventuella skillnader och/eller likheter i hur lärande villkoras i de båda undersökta 

fallen.   

Men nykomlingar kan också förflytta sig horisontellt inom praktikgemenskapen, till exempel genom 

att utöka sina relationer till flera olika etablerade deltagare eller andra nykomlingar, och därigenom 

få tillgång till nya positioner och perspektiv (Lave & Wenger, 1991). De spektra av positioner och 

perspektiv som lärandet förstås i relation till kan även breddas genom en interkontextuell syn på 

förflyttningarna (Wenger, 1998; Österlund, 1997). Det innebär att nykomlingar också har möjlighet 

till horisontella förflyttningar som innebär möten mellan eller överlappningar av  

praktikgemenskaper. Därigenom kan nya erfarenheter göras och nya saker läras i relation till dessa 

nya sammanhang (Wenger, 1998). I relation till det problem studien tar utgångspunkt i innebär detta 

att även beskrivningar i det empiriska materialet vilka återger horisontella förflyttningar kan bli 

viktigt för förståelsen av hur lärandet villkoras av kontexten. Detta eftersom möjlighet att ta del av 

nya positioner och perspektiv innebär ökade möjligheter för individen att utveckla en 

helhetsförståelse för den gemensamma praktiken (Lave & Wenger, 1991). Ett exempel på hur 

horisontella förflyttningar skulle kunna komma till uttryck är genom arbetsplatsrotation då detta kan 

innebära fler och nya relationer till kollegor. Ett annat är genom arbete i revisionsteam som jobbar 

med stora uppdrag där möten med andra kompetenser, exempelvis specialister på skattefrågor, blir 

en del av arbetet.  

Inom ramarna för den gemensamma praktiken utvecklas individers yrkesidentiteter, vilka sedermera 

också utvecklar praktiken (Lave & Wenger, 1991; Thunborg, 1999). Dessa yrkesidentiteter förknippas 

med kompetens och legitimitet som återspeglar olika positioner i praktikgemenskapen. Wenger 

(1998) beskriver hur praktikgemenskaper bär på inneboende maktrelationer. Inom dessa förhandlas 

ständigt olika värderingar, åsikter och intressen. De etablerade deltagarna är de som beslutar vad 

som ska göras och av vem och som därigenom har tolkningsföreträde över vilka kunskaper som är 

legitima inom praktikgemenskapen. I detta avseende är mellanmänskligt samspel av lärlings- eller 
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mentorskapskaraktär en viktig pedagogisk princip i den situerade lärteorin. Förekomsten av sådant 

samspel kan ske såväl informellt som formaliserat. På detta sätt vägleds nykomlingar i sin 

identitetsutveckling och lär sig genom samspel i det dagliga arbetet med mer etablerade deltagare 

som har tolkningsföreträde inom praktikgemenskapen (Lave & Wenger, 1991). Synen på ett samspel 

av mentorskapskaraktär mellan nykomlingar och mer erfarna samt etablerad praktiker som centralt 

för lärandet inom praktikgemenskapen tydliggör återigen kopplingen till Vygotskijs (1995) 

proximalzonsteori genom det bakomliggande antagandet om lärandets sociala och relationella 

karaktär.   

Det är genom samspel med andra människor, inom ramarna för praktikgemenskapen, som det 

dagliga arbetet planeras, hanteras samt organiseras och som lärande sker (Lave, 1997). När 

människor samspelar med varandra kan kunskaper och erfarenheter tillgängliggöras på ett sådant 

sätt att det blir möjligt att ta till sig andras, eller gemensamt göra nya, kunskaper och erfarenheter 

(Lave & Wenger, 1991). Inom det kontextuella perspektivet på lärande fokuseras tre varianter av 

situerat samspel i form av koordinering, samarbete och kommunikation.  

De två förstnämnda, koordinering och samarbete, handlar om att samspela kring genomförandet av 

arbetsuppgifter medan kommunikation bär på en dimension av reflektion kring arbetet.  

Koordinering innebär att individer samspelar för att undvika dubbelarbete genom att olika uppgifter 

överlappar varandra och det som lärs genom denna typ av samspel är att utföra sin specifika uppgift 

samt att hålla gränser (Wenger, 1998). I fråga om revisorsassistenters lärande i arbetet skulle 

koordinering som samspelsform kunna förstås som främjande för lärande av rutinmässiga och 

mindre komplexa arbetsuppgifter vilka inte kräver förståelse för revisionsprocessen som helhet. 

Detta skulle exempelvis kunna komma till uttryck genom att nykomlingar tilldelas enklare uppgifter, 

exempelvis stickprovskontroller av redovisningsdata, vilka i första hand genomförs på egen hand.  

Samarbete innebär samspel i syfte att finna acceptabla gemensamma sätt att tolka och hantera en 

uppgift eller problemsituation. Det förutsätter ett utbyte av alternativa idéer, arbetssätt samt 

problemlösningar och underlättas om det finns komplementära kompetenser att ta hjälp ifrån 

(Wenger, 1998). I fråga om revisorsassistenters arbetsplatslärande skulle detta exempelvis kunna 

komma till uttryck som lösningsorienterat samspel mellan olika nykomlingar eller mellan en 

nykomling och en mer erfaren praktiker kring genomförandet av en uppgift vilken uppfattas 

problematisk eller är ny för nykomlingen.  

Kommunikation innebär att inte bara samspela kring det praktiska genomförandet av 

arbetsuppgifter utan också att reflektera över sådant som regler och arbetsdelning vilka ligger till 

grund för samspelet kring arbetsuppgifter. Genom kommunikation kan förståelse fås för såväl 

enskilda arbetsmoment som hela processer och sammanhang (Wenger, 1998). Detta skulle kunna 

förstås som och komma till uttryck genom erfarenhets- och kompetensutbyten inom  
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revisionsteamen i form av diskussioner kring planering och upplägg av arbetet eller att nykomlingar 

ber mer erfarna praktiker att förklara bakgrunderna till en aspekt av eller ett moment i arbetet. 

Eftersom lärande inom praktikgemenskaper antas vara starkt förknippat med samspel mellan 

människor (Lave & Wenger, 1991; Gustavsson, 2000) kan empiriska uttryck för hur olika typer av 

samspel sker och analys av hur detta villkorar lärande i de undersökta kontexterna komma att bli 

viktigt för studien.  

På samma sätt som Gustavsson (2005) tar också Ellström & Hultman (2004) utgångspunkt i Lave & 

Wengers (1991) tolkning av Giddens (1984) struktureringsteori när de beskriver kontextens 

betydelse för individers lärande i arbetet. En arbetsplats organisatoriska kontext utgör ramar vilka 

skapar begränsningar och möjligheter för individens handlingar, interaktion och lärande. Men 

samtidigt reproduceras och förändras omgivningen genom just individers handlingar, interaktion och 

lärande. Därför ses lärande som både en central aspekt av lärandesubjektets sociala samspel med 

omgivningen och en utkomst av detsamma. Av Ellström & Hultman (2004) benämns denna 

uppsättning av strukturella ramar, vilka villkorar individers lärande, som arbetsplatsens lärmiljö. 

Precis som praktikgemenskapen kan lärmiljön förstås på flera olika nivåer beroende på vad som 

fokuseras. På grund av de gemensamma utgångspunkterna för, och resonemangen kring, förståelsen 

av arbetsplatslärande som bundet till och villkorat av kontexter har praktikgemenskap och lärmiljö 

inom ramarna för denna studie kommit att tolkas som synonyma begrepp. Men till skillnad från Lave  

& Wenger (1991), vilka tenderar att föra ett väldigt abstrakt resonemang kring kontexters 

villkorande av lärande, blir Ellström & Hultman (2004), genom att hänvisa till tidigare forskning på 

området, mer konkreta i sin utläggning, vilket framgår i nedan följande avsnitt.    

2.1.2 Potentialer för lärande  

Som framgått ovan innebär det kontextuella perspektivet på lärande inte bara en syn på lärande som 

bundet till, utan också villkorat av, kontexter. Lave & Wenger (1991) menar att en väl fungerande 

integration av nykomlingar in i ett legitimt deltagande i praktikgemenskapen ger förutsättningar för 

individens lärande. Detta eftersom ett legitimt deltagande innebär att lärandesubjektet fullt ut 

accepteras i och ges tillgång till den gemensamma praktiken och de lärandesituationer som uppstår 

inom ramarna för densamma. I teorin om situerat lärande diskuteras detta som aktörers möjlighet 

att få tillgång till praktikgemenskapens resurser för lärande.  

Gustavsson (2005) resonerar på samma sätt kring hur lärande i en organisatorisk kontext möjliggörs 

genom skapandet av det hon kallar lärpotentialer i arbetet. Resurser för lärande eller lärpotentialer 

kan vara svårdefinierade i sig själva och behöver beskrivas och förstås utifrån olika aspekter av 

lärande och arbete inom praktikgemenskapen (Lave & Wenger, 1991; Gustavsson, 2000). Gustavsson 

(2005) exemplifierar med att lärpotentialer kan utgöras av sådant som möjlighet till varierande och 

utvecklande arbetsuppgifter eller tillgång till sociala resurser i form av de kompetenser som gruppen 
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besitter. En viktig poäng i sammanhanget är att det handlar om just potentialer och att dessa både 

kan komma att utnyttjas eller förbli outnyttjade.   

Oavsett om det i fråga om begreppsanvändning handlar om resurser för lärande eller lärpotentialer 

så är tillgängliggörandet av lärsituationer, att aktören eller lärsubjektet ges access till sådana, 

elementärt för att potentialen i dessa skall kunna utnyttjas (Lave & Wenger, 1991; Gustavsson, 

2005). Enligt situerad lärteori är det access till deltagande i gemensamma sociala praktiker, 

aktiviteter och samspel som skapar lärpotentialer (Lave, 1997). Som tidigare beskrivits görs 

kopplingen mellan lärande och kontext inom den situerade lärteorin genom att lärprocesser beskrivs 

och förstås som förflyttningar mellan olika situationer, positioner och perspektiv. Därför finns en 

naturlig koppling mellan de tidigare beskrivna förflyttningarna inom praktikgemenskapen och 

lärande genom tillgängliggörande och tillvaratagande av potentialer för lärande. Detta då det är 

genom förflyttningar, vilka kan bero på allt från organisatoriska förhållanden som arbetsdelning och 

arbetsrotation till personliga relationer inom praktikgemenskapen, som access till nya situationer, 

positioner och perspektiv ges (Lave & Wenger, 1991).  

De arbetsorganisatoriska förhållandena förväntas skapa liknande access för individer med samma 

formella befattningar inom organisationer och i första hand variera mellan hierarkiska nivåer men 

också mellan olika avdelningar eller sektioner (Gustavsson, 2000). Personliga relationer inom en 

social gemenskap kan variera, och därmed också skapa olika förhållanden av access för individer, 

mer eller mindre oberoende av arbetsorganisatoriska förhållanden (Lave & Wenger, 1991). Det 

avgörande på denna punkt är istället samspel med andra, vem individen interagerar med och vilka 

sociala resurser som finns tillgängliga i olika situationer. För förståelsen av revisorsassistenters 

lärande i arbetet kan detta innebära att access till sociala resurser i form av andras kompetens 

förstås som beroende av hur många mer erfarna medarbetare nykomlingar får samarbeta med i 

arbetet och huruvida relationer av personlig karaktär utvecklas till dessa.   

Access kan både tillåtas men också nekas och praktikgemenskapens mer erfarna och etablerade 

deltagare har naturligt mer access till olika aktiviteter och situationer än nykomlingar (Lave & 

Wenger, 1991). Detta förhållande belyser ytterligare den tidigare beskrivningen av en relation av 

mentor- och lärlingskaraktär mellan erfarna deltagare och nykomlingar som centralt för lärande.  

Akre och Ludvigsen (1997) menar att även den individuella initiativförmågan är en aspekt att beakta  

i detta sammanhang. Detta då aktiva nykomlingar som själva tar initiativ till deltagande, i större 

utsträckning än passiva nykomlingar, tenderar att inviteras in i olika lärsituationer och samspel av de 

etablerade deltagarna. I termer av access kan detta förstås som att individer vilka aktivt verkar för 

att få ta sig an nya uppgifter och samarbeta med nya människor också ges mer access till sådana 

situationer än mer passiva nykomlingar.  
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En annan aspekt av att skapa, tillgängliggöra och tillvarata resurser för lärande eller lärpotentialer är 

det som Lave & Wenger (1991) kallar transparens i lärandesituationerna. Även om olika 

lärandesubjekt ges access till lärsituationer som ter sig likartade kan potentialen för lärande variera 

med de möjligheter individen ges att kunna reflektera över vad man gör, lär och erfar i den specifika 

situationen samt varför. Hög grad av transparens i en lärandesituation innebär då att individen ges 

goda förutsättningar för ett sådant kritiskt reflekterande. Denna typ av reflektion kan ske som en 

individuell process men underlättas av att arbetsuppgifter, problem och lösningar diskuteras med de 

andra deltagarna i praktikgemenskapen.  Förutsättningar för transparens i arbetssituationer finns i 

den diskuterande och reflekterande dimensionen av den tidigare beskrivna interaktionsformen 

kommunikation (Lave & Wenger, 1991). I praktiken skulle detta kunna tolkas som att förekomsten av 

diskussioner kring arbetsuppgifter, problemsituationer och varandras insatser samt förutsättningar 

för detta underlättar reflektion och därmed också lärande i arbetet. Därför kan sådana dimensioner i 

de empiriska beskrivningarna komma att bli viktigt för förståelsen av revisorsassistenters lärande i 

arbetet.  

Ytterligare en aspekt på lärpotentialer återfinns i den interkontextuella synen på lärande som 

förflyttningar (Gustavsson, 2000). Det vill säga att förflyttningar kan ske horisontellt inom och mellan 

olika kontexter och att detta kan medföra potentialer för lärande genom nya lärsituationer. 

Gränsmöten eller gränsöverskridanden mellan praktikgemenskaper kan innebära att nya kunskaper 

och färdigheter lärs som sedan kan implementeras i den egna praktiken (Wenger, 1998). Ett exempel 

på hur sådana möten också kan ske inom en praktikgemenskap är genom att nykomlingar tillåts 

utveckla relationer till och lära av flera olika mentorer i liknande eller varierande befattningar eller 

av andra nykomlingar.  

Sådana möten mellan praktikgemenskaper, verksamheter eller positioner skapar möjligheter för en 

vidgad syn som gör att individen kan reflektera kring sin egen och andras yrkesroll samt relationer 

där emellan och få en ökad förståelse för den gemensamma praktiken (Lave, 1997). För 

revisorsassistenter skulle dessa gränsmöten och dess lärpotentialer kunna förstås utifrån att arbete 

mot olika typer av kunder från olika branscher innebär möten med verksamheterna som finns 

bakom den redovisning som revideras. Mötet med dessa verksamheten kan då innebära lärande av 

hur riskfaktorer i olika redovisningar kan identifieras och hanteras inom ramarna för den egna 

praktiken. De skulle också kunna förstås som att det i mötet med andra professioner inom byrån, 

exempelvis experter på beskattning och redovisning, går att dra lärdomar som ökar förståelsen för 

själva revisionsarbetet.  Förflyttningar inom praktikgemenskapen skulle kunna förstås i termer av 

arbetsrotation med avseende på vilka individer man samverkar med i arbetet och vilka roller dessa 

har.  
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Kopplat till Ellström & Hultmans (2004) tidigare nämnda beskrivning av den organisatoriska 

kontexten som en villkorande lärmiljö finns begreppet lärandevillkor. Dessa lärandevillkor utgör 

byggstenar i lärmiljön och är besläktade med det som Lave & Wenger (1991) kallar för resurser för 

lärande och som Gustavsson (2005) benämner som lärpotentialer. Precis som resurser för lärande 

och lärpotentialer belyser lärandevillkoren kontextuella faktorer som skapare av begränsningar och 

möjligheter till lärande i det dagliga arbetet (Lave & Wenger, 1991; Gustavsson, 2000; Ellström & 

Hultman, 2004). Därför kommer dessa begrepp, på samma sätt som i fallet med praktikgemenskap 

och lärmiljö, inom ramarna för denna studie att tolkas som synonyma. Som tidigare nämnts 

avhandlar Ellström & Hultman (2004) kontextens villkorande av lärande på ett mer konkret sätt än 

Lave & Wenger (1991) vilket underlättar tillämpningen av det kontextuella perspektivet i praktiken 

genom utformning av en analytisk ram. Detta framgår av den nedan presenterade genomgången av 

faktorer, utvalda av Ellström & Hultman (2004), som i tidigare forskning visat sig villkora lärande i det 

dagliga arbetet inom organisationer.  

Arbetets organisering och utformning har i tidigare forskning visat sig kunna både främja och 

begränsa lärande inom ramarna för lärmiljön (Davidson & Svedin, 1999; Gustavsson, 2000; McGrath, 

2001). De lärandesubjekt som har tillgång till mer avancerade, eller mer komplexa, arbetsuppgifter 

har bättre villkor för lärande än de lärandesubjekt som gör enklare uppgifter. Detta eftersom högre 

komplexitet i arbetsuppgifternas utformning också tvingar eller lockar fram komplexitet och djup i 

de resonemang som förs och de erfarenheter som görs (Davidson & Svedin, 1999). Även varierande 

arbetsuppgifter är en faktor som visat sig främja lärande på arbetsplatsen då det finns potential för 

att lära sig olika saker i olika situationer (Gustavsson, 2000). Detta samverkar med hur stor 

handlingsfrihet eller autonomi som ges till lärandesubjektet. Ett annat sätt att benämna detta är hur 

stort ansvar lärandesubjektet tillåts ta. En viktig aspekt av handlingsfriheten är att individen ges 

inflytande över arbetsuppgiften. Det kan gälla allt ifrån hur arbetsuppgifterna utförs till inflytande 

över vilka arbetsuppgifter man tilldelas (McGrath, 2001).  Ju mer komplexa och varierade 

arbetsuppgifterna är och ju större handlingsfrihet som ges desto mer främjas lärandet (Davidson & 

Svedin, 1999; Gustavsson, 2000; McGrath, 2001).  

 Det är viktigt att komma ihåg att ingen revision är den andra lik och att mycket handlar om 

professionella bedömningar inom ramarna för regler och rutiner. Revisioner skiljer sig åt mellan olika 

branscher och bolag. Redovisningsmässiga riskfaktorer varierar utifrån den bakomliggande 

verksamheten och i bedömningen av dessa använder sig revisorer av sitt professionella omdöme 

(Öhman et al, 2006). Därför kan det vara positivt att variera arbetsuppgifterna med avseende på 

sådant som uppgifternas komplexitet, där planering och professionella bedömningssituationer ses 

som mer komplext än till exempel rutinmässiga stickprovskontroller av redovisningsdata, samt vilken 

bransch och bolagsstorlek kunderna representerar. Detta för att tillgängliggöra potentiella nya 
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lärsituationer för lärandesubjekten så att de får möjlighet att ta tillvara på arbetsuppgifternas 

lärpotentialer så som det beskrivs av Lave & Wenger (1991).  

Ett annat viktigt lärandevillkor som uppmärksammats i tidigare forskning är anställdas delaktighet i 

problemlösning (Davidson & Svedin, 1999; Gustavsson, 2000). För att kunna lära och utvecklas är det 

viktigt att de anställda får möjlighet att delta i och ta ansvar för problemlösning när problem uppstår 

i det dagliga arbetet eftersom detta ofta är synonymt med att ställas inför nya situationer och 

därigenom en chans att göra nya erfarenheter. Även här kan tydliga paralleller göras till Lave &  

Wengers (1991) situerade lärteori. Detta genom begreppen access, transparens och lärpotentialer.  

Eftersom det finns implikationer på att problemsituationer också är lärsituationer (Davidson & 

Svedin, 1999; Gustavsson, 2000) innebär anställdas delaktighet i problemlösning att anställda ges 

access till dessa lärsituationer. Om situationerna är transparenta, alltså om det finns utrymme för 

reflektion kring problemlösningen, kan lärpotentialerna utnyttjas genom att nya erfarenheter görs 

som bidrar till en ökad förståelse för den gemensamma praktiken (Lave & Wenger, 1991).  

Det tredje villkoret för lärande som tas upp här behandlar stöd till anställdas reflektioner kring 

arbete och lärande i form av feedback. Feedback i sig är en viktig beståndsdel i lärmiljön eftersom 

lärandesubjektet utifrån den utvärdering som feedback innebär kan reflektera kring och korrigera 

sitt beteende (Frese & Altmann, 1989). Feedback kan förekomma som en byggsten i lärmiljön på 

olika sätt. Till exempel formaliserat från ledningen eller mer informellt från lärandesubjektets 

kollegor. Förekomsten av informell feedback är kopplat till företagskultur, där kulturen kan 

uppmuntra till att ta sig tid att ge feedback till mindre erfarna kollegor. Detta innebär att individer 

får hjälp med reflekterandet kring den egna praktiken genom att omgivningens feedback utgör 

underlag för, och kompletteras av egen feedback i, utvärderingen av den egna insatsen (Frese & 

Altmann, 1989). Med den situerade lärteorins terminologi skulle feedback kunna förstås som en 

katalysator för lärande eftersom feedback kan bidra till diskussioner och reflektion som ökar 

transparensen i arbetet vilket innebär att förutsättningarna för att ta tillvara lärpotentialer blir 

bättre.   

2.2 Sammanfattning och analytisk ram  

Ett kontextuellt perspektiv på lärande innebär synen på lärande som bundet till och villkorat av 

kontexter samt något som kommer till uttryck genom reproduktion av dessa kontexter inom vilka 

lärandet äger rum (Lave & Wenger, 1991). Detta innebär att förutsättningarna för  

revisorsassistenters lärande i arbetet kan förstås genom att studera de kontexter inom vilka dessa 

verkar. En sådan kontext för lärande benämns i den situerade lärteorin som en praktikgemenskap 

men i analysdelen av denna studie har vi valt att i huvudsak använda oss av det i vår mening 

synonyma begreppet lärmiljö. Detta eftersom begreppet tydliggör att kontexternas påverkan på 

arbetsplatslärandet är det som fokuseras i studien.  
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Lärandet binds till kontexter genom att individers lärprocesser beskrivs och förstås som 

förflyttningar inom och/eller mellan kontexter (Lave & Wenger, 1991). Sådana förflyttningar kan ske 

vertikalt, som en förflyttning från nykomling till mer etablerad praktiker, och horisontellt, som 

förflyttningar vilka inte direkt innebär ett mer etablerat deltagande i den gemensamma praktiken. 

Gemensamt för dessa förflyttningar är att de sker mellan olika positioner och perspektiv. Genom 

förflyttningar mellan positioner och perspektiv kan det som i den situerade lärteorin benämns som 

kontextens inneboende resurser för lärande tillgängliggöras. Här har vi istället valt att använda oss 

av det i vår mening synonyma begreppet lärpotentialer. Detta eftersom vi anser att det bättre 

speglar den begreppsmässiga innebörden, nämligen möjligheter för individers lärande. 

Lärpotentialer kan också tillgängliggöras genom att access ges till olika lärsituationer och sociala 

resurser som finns i lärmiljön. För att förutsättningarna för att utveckla kunskaper och göra 

erfarenheter och därigenom ta tillvara de tillgängliggjorda lärpotentialerna ska vara goda behöver 

arbetet präglas av transparens. Det vill säga att det finns möjligheter för individer att reflektera kring 

vad man gör, lär och erfar i den specifika situationen samt varför. Det kontextuella perspektivet på 

lärande vilar också på antagandet om lärandets sociala och relationella karaktär, att eftersom 

kunskap och lärande är beroende av kontexter är ett det i det sociala samspelet mellan människor 

och deras kontext som lärande sker.  

Denna studie syftar till att skapa förståelse för revisorsassistenters lärande i det dagliga arbetet 

genom att analysera hur lärmiljön kan beskrivas och förstås i termer av lärpotentialer. En 

utgångspunkt för förståelsen av lärpotentialer som kommit till uttryck i det teoretiska ramverket är 

att lärpotentialer i sig självt är ett svårdefinierat begrepp vilket måste beskrivas och analyseras 

utifrån olika aspekter av arbetet och lärandet på arbetsplatsen (Lave & Wenger, 1991; Gustavsson, 

2000). Därför har, mot bakgrund av den teoretiska referensramen och de aspekter som i denna 

framstår som centrala för att studera lärpotentialer, en analytisk ram definierats.  

Den analytiska ramen utgår från fyra aspekter av lärmiljön vilka på olika sätt antas fånga hur lärandet 

villkoras av lärpotentialer som uppstår genom förflyttningar, access och transparens. Dessa fyra 

aspekter är arbetets organisering, samspel, problemlösning och reflektion. Arbetets organisering 

handlar om vem som får göra vad och kan vara avgörande för faktorerna variation och komplexitet i 

arbetsuppgifterna samt handlingsfrihet. Dessa antas villkora lärande genom att mer variation kan 

innebära förflyttningar mellan positioner och perspektiv samt ge access fler lärsituationer (McGrath, 

2001; Gustavsson, 2000) och genom att hög grad av komplexitet och handlingsfrihet ger access till 

möjligheten att utveckla djupare förståelse eller helhetsförståelse för praktiken (Davidson & Svedin, 

1999). Samspel handlar om vilka som samspelar med varandra och i vilka former samspelet sker.  

Samspelet antas villkora lärande genom att access ges till olika sociala resurser (Lave & Wenger, 

1991). Samspel gör det möjligt att ta till sig andras, och/eller gemensamt göra nya, kunskaper och 

erfarenheter. Vilka typer av kunskaper och erfarenheter som möjliggörs varierar med avseende på 
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vilken av samspelsformerna koordinering, samarbete och kommunikation det rör sig om (Wenger, 

1998).  

Problemlösning handlar om vem som får deltar i och ta ansvar för problemlösning. Denna aspekt 

antas villkora lärande genom individers access till lärsituationer, eftersom problemsituationer ofta 

kan ses som synonymt med lärsituationer (Davidson & Svedin, 1999; Gustavsson, 2000). Reflektion 

avser stöd och möjligheter för individer att själv eller tillsammans med andra reflektera över arbetet 

och det egna lärandet. Reflektioner underlättas av feedback och diskussioner kring arbete och 

lärande. Individens möjligheter till reflektion antas återge hur lärandet villkoras av transparens i 

arbetet genom att goda möjligheter till reflektion innebär hög grad av transparens vilket underlättar 

tillvaratagande av lärpotentialer (Lave & Wenger, 1991). Information kring dessa fyra aspekter av 

lärmiljön utgör underlag för att genom analys med avseende på förflyttningar mellan positioner och 

perspektiv, access till lärsituationer och sociala resurser samt transparens i arbetet kunna förstå 

lärpotentialer i revisorsassistenternas arbete. Under avsnitten 4.4.1 och 4.5.1 i nästa kapitel beskrivs 

hur den analytiska ramen påverkat formerna för insamling och analys av det empiriska materialet.   

  

  

Figur 1 Analysmodell  
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3 METOD  
   

3.1 Förhållandet mellan teori och empiri  

Denna studie syftar till att, med utgångspunkt i den situerade lärteorin, beskriva och förstå hur 

revisorsassistenters möjligheter till lärande i det dagliga arbetet villkoras av kontexter. I strävan att 

uppnå detta kommer teorin att appliceras på empirin genom att kontexter för lärande analyseras 

och diskuteras med utgångspunkt i den valda teorin och dess begreppsapparat. Vanligt 

förekommande är att relationen mellan teori och forskning definieras enligt en binär skala av 

extremiteter där en studies ansats antingen är att utgå från en existerande teori i syfte att pröva 

densamma eller från empiriska observationer i syfte att generera ny teori (Bryman & Bell, 2005; 

Silverman, 2011). I det förstnämnda fallet, där teorin spelar huvudrollen, faller det sig naturligt att 

teorin och de hypoteser som deduceras från densamma styr studiens datainsamling. Resultatet av 

datainsamlingen leder sedan till ett bekräftande eller förkastande av hypoteserna. I det andra fallet 

görs teoretiska abstraktioner och generaliseringar utifrån empiriska observationer. Men 

forskningspraktiken är ofta inte så enkelspårig, utan studier kan ofta placeras in någonstans mellan 

dessa extremiteter, varför det istället kan vara bättre att se dessa ansatser som tendenser snarare 

än en tydlig distinktion mellan motpoler (Bryman & Bell, 2005; Silverman, 2011).  

Ovan beskrivna dualism gäller också för denna undersökning som även om teorin varit av avgörande 

betydelse för dess utformning och genomförande inte kan beskrivas som renodlat teoridriven. Detta 

eftersom studiens syfte inte är att pröva den existerande teorin. Istället fungerar den situerade 

lärteorin i detta sammanhang som ett verktyg för att tolka och förstå det empiriska fenomenet som 

står i fokus. De val som gjorts kring utformningen av undersökningens design, datainsamlings- och 

analysmetod i syfte att uppnå en sådan förståelse öppnar också för möjligheten att exploatering av 

förhållandet mellan teori och empiri kan komma att leda till att teorin berikas (Eisenhardt, 1989; 

Kvale, 1997; Bryman & Bell, 2005; Hsieh & Shannon, 2005; Silverman, 2011). Dessa val och 

konsekvenser beskrivs i de nedan följande avsnitten.   

3.2 Undersökningens design  

Undersökningens design går ut på att två separata fall studerats och analyserats med avseende på 

vad som karaktäriserar revisorsassistenternas upplevelser av deras respektive lärmiljöer. Sedan har 

en jämförande analys gjorts med avseende på skillnader och likheter emellan dem, vilket innebär att 

studien kan definieras som någon av de båda synonymerna flerfallsstudie eller komparativ design 

(Bryman & Bell, 2005). Detta upplägg är en naturlig följd av undersökningens problem och syfte.  

Avsikten är att utifrån den situerade lärteorin förstå skillnader och likheter i revisorsassistenters 

arbetsplatslärande mellan de undersökta fallen genom att analysera skillnader och likheter i 
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revisorsassistenters beskrivningar av hur deras lärande villkoras av lärmiljön. För att möjliggöra en 

sådan förståelse och kunna säga något meningsfullt om skillnader och likheter krävs en jämförelse 

där emellan (Bryman & Bell, 2005; Silverman, 2011).  

Jämförelsen mellan olika fall innebär att teorin kan användas i enlighet med studiens syfte för att 

tolka och förstå skillnader och likheter i hur det empiriska fenomenet kommer till uttryck, men 

medför också att möjligheterna ökar för att de empiriska beskrivningarna ska kunna berika den 

teoretiska förståelsen av fenomenet (Eisenhardt, 1989). Dels eftersom flera fall innebär att teorin 

appliceras på ett bredare och troligtvis mer mångfacetterat eller rikt empiriskt underlag. Dels också 

eftersom själva jämförelsen mellan olika fall i sig kan komma att belysa olika sätt att se på begrepp 

eller förhållanden mellan begrepp som betonas i teorin. Denna möjlighet ter sig också mer sannolik 

mot bakgrund av att teorin appliceras på en, inom ramarna för densamma, tidigare outforskad 

empirisk kontext (Bryman & Bell, 2005; Silverman, 2011). Sammantaget anser vi att en flerfallsstudie 

är ett lämpligt upplägg då det låter oss beskriva och förstå undersökningens problem utifrån det 

teoretiska ramverket samtidigt som möjligheter till en berikad teoretisk förståelse av fenomenet kan 

komma att ges.   

3.3 Undersökningsobjekten  

Den situerade lärteorin beskriver lärande som såväl bundet till som villkorat av kontexter (Lave & 

Wenger, 1991). Vi har tidigare beskrivit att lärmiljöer är den benämning på sådana kontexter som vi i 

huvudsak valt att använda oss av inom denna undersökning. En utgångspunkt kring lärmiljöer som 

framkommit i den teoretiska referensramen är att dessa kan förstås och definieras på flera olika 

nivåer (Lave & Wenger, 1991; Gustavsson, 2000). Det innebär att när det gäller revisorsassistenters 

lärande i arbetet skulle lärmiljön kunna förstås och definieras som exempelvis ett revisionsteam, en 

avdelning, ett kontor eller en hel revisionsbyrå. Men resultatet från den förstudie som ligger till 

grund för problematiseringen i denna undersökning visade på en markant skillnad över tid i 

godkännandegrad på auktorisationstentamen mellan tentander från revisionsbyrån EYs Göteborgs- 

respektive Stockholmskontor. För fullständig översyn av förstudien och dess resultat, se Bilaga 1 - 

Förstudien.  Mot bakgrund av ovanstående blir det inom ramarna för denna studie naturligt att i 

huvudsak utgå från kontorsnivån när lärmiljöer ska förstås och definieras.  

I urvalet av undersökningsobjekt, de fall som ska beskrivas empiriskt samt analyseras inom ramarna 

för undersökningen, har vi valt att utgå från det som av Saunders et al (2009) beskrivs som ett 

ändamålsenligt urval. Det innebär i detta fall att de undersökningsobjekt som av oss antas passa bäst 

för att besvara syfte och forskningsfrågor väljs ut. Därför har valet, mot bakgrund av 

problematisering, syfte och forskningsfrågor, fallit på att studera revisionsbyrån EYs Göteborgs- 

respektive Stockholmskontor som två separata lärmiljöer.  
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3.4 Insamling av det empiriska materialet  

En utgångpunkt som belysts i det teoretiska ramverket angående lärpotentialer, det teoretiska 

begrepp som står i centrum för denna undersökning, är att dessa måste beskrivas och förstås via 

olika aspekter av lärmiljön (Lave & Wenger, 1991; Gustavsson, 2000). En annan utgångspunkt är den 

om lärandets sociala och relationella karaktär, att lärande sker i det sociala samspelet mellan 

individer och deras lärmiljö (Lave & Wenger, 1991). Därför är det, för att kunna analysera 

lärpotentialer i syfte att förstå hur revisorsassistenters lärande villkoras i de båda undersökta fallen, 

nödvändigt att få tillgång till rika empiriska beskrivningar angående sådana aspekter av, och 

individernas samspel med, lärmiljön.  

En generellt sätt lämplig metod för att säkerställa att ett rikt empiriskt material angående kontexter 

och det sociala liv som sker inom dessa kan samlas in är deltagande observationer (Bryman & Bell, 

2005; Silverman, 2011). Dessa innebär att forskaren samlar in materialet genom en process av att på 

plats och över tid observera de relevanta aspekterna av kontexten och det sociala liv som äger rum 

inom densamma. En sådan process, hur lämplig den än må vara rent metodologiskt, är dock oftast 

mycket tidskrävande. Dessutom kan den, med hänsyn till sådant som upprepade resor till och från 

platsen samt uppfattade störningar av att ha en ständig observatör på plats, komma att innebära 

höga kostnader och svårigheter med att få tillträde till undersökningsobjektet relativt andra 

datainsamlingsmetoder (Bryman & Bell, 2005; Silverman, 2011). Därför har deltagande 

observationer, mot en bakgrund av bristande resurser i termer av tid och pengar samt svårigheter 

med att få ett sådant omfattande tillträde till undersökningsobjekten som krävs, valts bort i denna 

undersökning.  

Istället har kvalitativa forskningsintervjuer, en metod som också kan vara lämplig för insamling av 

empiriskt material kring det sociala samspelet mellan människor (Kvale, 1997; Silverman, 2011), valts 

för genomförandet av denna studie. En kvalitativ forskningsintervju är en samtalsform som går 

bortom ett spontant vardagligt utbyte av åsikter eftersom den har någon form av struktur och syfte 

(Kvale, 1997). I vårt fall innebär detta att vi, utifrån det teoretiska ramverket, utformat övergripande 

frågeteman i syfte att fånga upp aspekter av lärmiljön och individens samspel med densamma som 

kommit att framträda som centrala för studien. Detta samtidigt som utrymme lämnats för flexibilitet 

med avseende på möjligheten att ställa följdfrågor och att låta intervjuerna utveckla sig i olika 

riktningar, vilket kan definieras som en semistrukturerad form för intervjuer (Bryman & Bell, 2005).  

Ett sådant tillvägagångssätt ger goda förutsättningar för att ett rikt empiriskt material med avseende 

på intervjupersonernas sätt att se på och tolka fenomenet ska kunna träda fram. Inslaget av struktur 

riktar insamlingen av empiriska beskrivningar mot aspekter av fenomenet som fokuseras i det 

teoretiska ramverket. Samtidigt tillåter den relativa flexibiliteten och bristen på struktur också att 
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tonvikt läggs vid det som intervjupersonen själv uppfattar som viktiga aspekter i sammanhanget, 

oavsett om dessa fångas upp av teorin eller ej (Kvale, 1997; Bryman & Bell, 2005).  

Det är visserligen så att även en mycket löst strukturerad intervjuguide i någon mån kan riskera att 

inskränka intervjupersonens möjligheter att framföra sin egen världsbild. Men då en undersökning 

rymmer flera fall, så som denna gör, är ett visst mått av struktur i det närmaste att betrakta som en 

förutsättning för att meningsfulla jämförelser mellan fallen ska kunna göras (Spender, 1989; Bryman, 

Gillingwater & McGuiness, 1996; Silverman, 2011). Eftersom sådana jämförelser är centralt i 

ansträngningarna för att försöka uppfylla studien syfte blir slutsatsen att någon form av struktur 

kring datainsamlingen är nödvändig. Samtidigt vill vi värna om att i så stor utsträckning som i detta 

sammanhang är rimligt lämna utrymme för intervjupersonernas egna tolkningar, värderingar och 

förståelser av det empiriska fenomenet. Därför anser vi att denna typ av intervjuer är en lämplig 

datainsamlingsmetod i vår strävan att inom ramarna för undersökningen både ge utrymme för 

intervjupersonernas världsbild samt rikta insamlingen av data så att jämförelser blir meningsfulla 

och de aspekter som krävs för att beskriva och förstå lärpotentialer utifrån situerad lärteori kan 

fångas upp.  

3.4.1 Utformning av intervjuguiden  

Att utforma och genomföra en kvalitativ forskningsintervju handlar så som beskrivits ovan om att 

försöka balansera struktur och flexibilitet mot varandra på ett ändamålsenligt sätt (Kvale, 1997). Det 

innebär att denna form av intervjuer inte följer en strikt ordning av standardiserade frågor. Istället 

riktas fokus mot i förväg definierade centrala teman samt öppna frågeställningar inom dessa vilka 

syftar till att belysa olika aspekter av intervjupersonernas livsvärld. De aspekter av lärmiljön som mot 

bakgrund av den teoretiska referensramen framträtt som centrala för undersökningen har tidigare 

definierats i den sammanfattande analytiska ramen under avsnitt 3.3 som arbetets organisering, 

problemlösning, samspel och reflektioner. För att inte styra insamlingen av empirin allt för strikt, 

något som kan riskera att begränsa möjligheterna att fånga upp rika empiriska beskrivningar, kan det 

vara lämpligt att inleda intervjuerna med att först angripa fenomenet genom mer övergripande 

frågor för att sedan rikta frågorna mot de i förväg definierade aspekterna (Hsieh & Shannon, 2005).  

I syfte att säkerställa en tillfredsställande grad av struktur i intervjusituationen så att jämförelser blir 

meningsfulla (Bryman, Gillingwater & McGuiness, 1996) och så att inga centrala aspekter lämnas 

därhän (Kvale, 1997) har vi valt att utforma en intervjuguide som hjälpmedel för genomförandet av 

intervjuerna. I intervjuguiden är det de fyra tidigare beskrivna aspekterna av lärmiljön, tillsammans 

med bakgrundsfrågor och några mer övergripande formulerade frågor kring revisorsassistenternas 

arbete och lärande, som utgör övergripande frågeteman. För fullständig översyn av intervjuguiden 

och de frågor som inryms under respektive frågetema, se Bilaga 2 - Intervjuguide.  
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3.4.2 Urval av intervjupersonerna  

På samma sätt som urvalet av själva fallen kan också det första steget i urvalet av intervjupersoner 

inom fallen beskrivas som det som av Saunders et al (2009) kallas för ett ändamålsenligt urval. Detta 

eftersom vi utifrån syfte och forskningsfrågor definierat de ändamålsenliga populationerna, i form av 

revisorsassistenter inom de båda undersökta kontoren, ur vilka intervjupersonerna sedan hämtats. 

Själva urvalet av de enskilda intervjupersonerna inom respektive population och storleken på 

detsamma har sedan kommit att anta formen av ett bekvämlighets- och kedjeurval (Bryman & Bell, 

2005). Det innebär att vi intervjuat de revisorsassistenter som i kontakten med de båda kontoren 

tillgängliggjorts för oss på sådant sätt att det blir bekvämt och enkelt att utgå från dessa. Dessa 

intervjupersoner har sedan hjälpt oss genom att förmedla kontakter med ytterligare  

intervjupersoner. Tillämpning av ett bekvämlighetsurval i kvalitativa intervjustudier motiveras ofta 

med att djupa intervju i syfte att uppnå kontextuell förståelse betyder att frågor om urvalets 

representativitet för en population inte blir lika viktigt som i en kvantitativ studie (Silverman, 2011). 

Men när det gäller denna studie är denna urvalsform inte följden av metodologiska överväganden 

utan istället en fråga om tillgänglighet till studieobjekten. Detta eftersom det är i kontakten med de 

båda undersökta kontoren som en urvalsstorlek på fyra intervjupersoner per kontor och själva 

urvalet av individerna definierats.    

3.4.3 Genomförandet av intervjuerna    

När det gäller det praktiska genomförandet av de kvalitativa forskningsintervjuerna har detta 

kommit att påverkas av en rad ställningstaganden eller val i relation till olika överväganden. Ett 

första ställningstagandet var att, i syfte att möjliggöra ett rikt empiriskt material, genomföra 

intervjuerna med en intervjuperson åt gången. Detta för att därigenom undvika de störningar och 

hinder för den enskilda intervjupersonens möjligheter att framföra sin fullständiga redogörelse kring 

det fokuserade fenomenet som närvaro och inblandning av andra intervjupersoner kan innebära 

(Kvale, 1997).   

Vidare gjordes ställningstagandet att resa till Göteborg och Stockholm för att genomföra 

intervjuerna som personliga möten istället för via telefon. Även om telefonintervjuer har fördelen 

att de normalt är billigare och mindre tidskrävande eftersom resor undviks medför de också 

nackdelen att intervjuaren inte kan se intervjupersonen och därför inte heller kan uppfatta samt 

anpassa intervjusituationen efter sådant som kroppsspråk och ansiktsuttryck (Bryman & Bell, 2005). 

En sådan personlig kontakt är viktig för att kunna leva upp till de av Kvale (1997) uppställda 

kriterierna sensitivitet och tydlighet för att lyckas genomföra framgångsrika intervjuer. Sensitivitet 

innebär att intervjuaren ska ha en empatisk inställning i kontakten med intervjupersonen och vara 

uppmärksam på det som sägs, hur det sägs och hur personen reagerar. Tydlighet innebär först och 

främst en generell tydlighet i språkanvändning och frågeformuleringar men också att utifrån 
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sensitivitet gentemot intervjupersonen kunna fånga upp undran och osäkerhet så att klargöranden 

och förtydliganden kan göras (Kvale, 1997). Därför genomfördes intervjuerna som personliga möten.  

Ett beslut om att inte dela upp intervjuerna mellan oss utan att båda intervjuarna skulle medverka i 

genomförandet av samtliga intervjuer fattades också. Detta ställningstagande innebär fördelar 

genom att olika personer kan uppfatta och reagera på olika saker, eller olika på saker (Kvale, 1997). 

Det gäller dels i tolkningen av den sociala situation och intervjupersonen reaktioner, dels i tolkningen 

av det innehållsmässiga i intervjupersons beskrivningar och hur följdfrågor ställs utifrån dessa. När 

det gäller överväganden kring val av plats gjorde vi ställningstagandet att genomföra intervjuerna i 

kontexten på de respektive kontoren, främst eftersom detta efterfrågades av intervjupersonerna 

själva av bekvämlighetsskäl. Att få intervjupersonerna att känna sig bekväma och trygga i 

intervjusituationen gör det lättare för dessa att slappna av, öppna upp sig och ge fullständiga och 

ärliga svar (Kvale, 1997). Dock valde vi, med en liknande motivering som i ställningstagandet att 

genomföra intervjuerna med en intervjuperson i taget, att inte genomföra intervjuerna inne på de 

respektive intervjupersonernas arbetsrum. Detta eftersom sådant som telefonsamtal, personer som 

kommer och knackar på eller arbetsmaterial som ligger framme kan störa och distrahera i 

intervjusituationen (Bryman & Bell, 2005). Istället fick konferensrum på de båda kontoren utgöra 

lugna och ostörda miljöer för genomförandet av intervjuerna.  

Intervjuerna inleddes med att presentera oss som genomför undersökningen samt vilken typ av 

undersökning det rör sig om och ett klargörande av det empiriska fenomenet i fokus. Detta sätt att 

legitimera undersökningen är lämpligt i ansträngningen att försöka motivera intervjupersonen till ett 

tillmötesgående och engagerat deltagande i intervjusituationen (Bryman & Bell, 2005; Kvale, 1997). 

Vi har dock undvikit att motivera undersökningen gentemot intervjupersonerna utifrån förstudiens 

resultat, där tentander från Göteborgskontoret uppvisat bättre utkomst av arbetsplatslärandet än de 

från Stockholmskontoret. Detta eftersom vi antar att ett sådant resonemang i stor utsträckning hade 

inneburit risker för att påverka intervjupersonernas inställning till undersökningen och svar under 

intervjuerna. Vidare garanterades också intervjupersonerna att svaren kommer att behandlas 

konfidentiellt. Detta ställningstagande är ett sätt att ta etisk hänsyn till att intervjupersonerna inte 

ska behöva oroa sig för och/eller känna att de måste anpassa sig efter vilka som eventuellt kan 

komma att ta del av svaren (Bryman & Bell, 2005).  

Efter denna inledande fas genomfördes intervjuerna med stöd av den intervjuguide som utformats i 

syfte att balansera struktur och flexibilitet i intervjusituationen på det sätt som beskrivits under 

avsnitt 4.4.1. Själva insamlingen eller uppfångandet av det empiriska materialet skedde genom att 

intervjuerna spelades in i sin helhet med hjälp av en vanlig smartphone och en 

inspelningsapplikation. Detta tillvägagångssätt justerar för det mänskliga minnets naturliga 

begränsningar med avseende på den informationsmängd som kan hanteras och de omedvetna 
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intuitiva tolkningar av information som sker i minnet eftersom materialet kan gås igenom om och 

om igen (Bryman & Bell, 2005). Detta utan att ta fokus från intervjusituationen på samma sätt som 

om intervjuaren sitter med ansiktet ner i ett block och för ständiga anteckningar. Dessutom är det 

svårt att hinna få med allt som sägs i sin rätta ordalydelse genom att anteckna, varför fullständiga 

inspelningar av intervjuerna är en förutsättning för att kunna transkribera dem, det vill säga att 

skriva ut dem ord för ord i dokumentform (Bryman & Bell, 2005; Kvale, 1997). Då transkriberingar i 

sin tur är en grundläggande förutsättning för genomförandet av den inom ramarna för 

undersökningen valda analysmetoden innehållsanalys (Bryman & Bell, 2005; Silverman, 2011; 

Graneheim & Lundman, 2004; Hsieh & Shannon, 2005) blev ställningstagandet att spela in 

intervjuerna ett naturligt val för oss.  

3.5 Analysen  

Analysen inom ramarna för denna studie har genomförts i två steg. I ett första steg har de 

genomförda intervjuerna transkriberats och utgjort underlag för analyser av de båda undersökta 

fallen var för sig som separata fallstudier. Dessa har sedan i ett andra steg utgjort underlag för en 

jämförande analys med fokus på likheter och skillnader emellan dem. Den analysmetod som 

tillämpats är kvalitativ innehållsanalys, vilket är en etablerad och vanligt förekommande metod för 

kvalitativ analys av empiriskt material i dokumentform (Graneheim & Lundman, 2004; Bryman & 

Bell, 2005; Hsieh & Shannon, 2005; Silverman, 2011; Esaiasson et al, 2012). Denna analysmetod går 

ut på att urskilja teoretiska och begreppsmässiga teman samt förhållanden där emellan i det 

empiriska materialet genom att bryta ut meningsbärande enheter som kodas och kategoriseras 

(Bryman & Bell, 2005, Silverman, 2011).  

Detta kan ske genom öppen kodning och kategorisering, där koder och kategorier härleds ur 

genomgången av det empiriska materialet och den tolkning som denna genomgång innebär 

(Silverman, 2011). Detta angreppssätt anses dock kunna leda till en spretig analys där mer eller 

mindre stora delar av densamma riskerar att avvika från en studies huvudsyfte (Graneheim & 

Lundman, 2004). I denna undersökning har vi avsett att beskriva och förstå det empiriska fenomenet 

utifrån en på förhand vald teori och begreppsapparat. Därför har en förutsättning för våra 

möjligheter att kunna besvara forskningsfrågorna och uppfylla syftet varit att i analysen lyckas rikta 

uppmärksamheten mot de aspekter av empirin som är centrala i teorin. I syfte att uppnå detta och 

motverka riskerna för en spretig och missriktad analys har valet av analysmetod inom denna studie 

därför kommit att falla på det som av Hsieh & Shannon (2005) beskrivs som en riktad 

innehållsanalys.   

Den riktade innehållsanalysen är ett lämpligt metodval för att applicera existerande teori på en inom 

ramarna för denna tidigare outforskad empirisk kontext, så som i fallet med situerad lärteori och 

revisorsassistenters lärande. Detta eftersom genomgången av det empiriska materialet i denna form 
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av innehållsanalys inte kodas öppet utan mynnar ut i kodning och kategorisering inom ramarna för 

en teoretiskt härledd och förutbestämd analytisk mall (Hsieh & Shannon, 2005). Detta sker genom 

att forskaren närmar sig empirin med förutbestämda kategorier samt uppfattningar om hur dessa 

förhåller sig till varandra och söker efter meningsenheter som passar in i denna mall. Under 

analysens gång kan såväl subkategorier som nya kategorier utöver de förutbestämda komma att 

framträda.  

Efter kodning och kategorisering vägleder sedan det teoretiska ramverk som ligger till grund för 

kategorierna en teoretisk diskussion kring de empiriska fynden. Därigenom har teorin applicerats på 

ett tydligt sätt på materialet, vilket möjliggör en teoretisk förståelse för den empiriska kontexten, 

samtidigt som analys av eventuella alternativa synsätt och aspekter i de empiriska beskrivningarna 

kan komma att berika och förfina teorins förståelse av den empiriska kontexten eller det 

övergripande fenomenet (Hsieh & Shannon, 2005). Den jämförande analysen som genomförts i 

nästa steg har utgjorts av en jämförelse mellan de båda undersökta fallen med avseende på likheter 

och skillnader samt en diskuterande teoretisk belysning av innebörder av dessa med utgångspunkt i 

det i förväg definierade teoretiska ramverket, i enlighet med Hsieh & Shannons (2005) beskrivning av 

tillvägagångssättet.   

3.5.1 Utformning av analytisk mall för kodning och kategorisering  

Den mall för kodning och kategorisering som använts i den riktade innehållsanalysen har vi härlett 

från det teoretiska ramverket på det sätt som beskrivits ovan av Hsieh & Shannon (2005). Den är 

därför en direkt avspegling av den sammanfattade analytiska ramen för att beskriva och förstå hur 

individers lärande påverkas av lärmiljöns inneboende lärpotentialer som definierats i avsnitt 3.3. De 

fyra kategorierna arbetets organisering, problemlösning, samspel och reflektioner representerar 

aspekter av lärmiljön vilka antas villkora individers lärande genom att påverka de tre 

kategorierna/koderna förflyttningar, access och transparens vilka representerar aspekter av att 

skapa lärpotentialer i arbetet.  
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Figur 2 Analytisk mall för kodning och kategorisering  

3.6 Metodreflektion  

Vi har valt att utforma diskussionen om undersökningen kvalitet kring de kriterier som föreslås av 

Guba & Lincoln (1994) och som enligt Bryman & Bell (2005) samt Silverman (2011) är en vanligt 

förekommande utgångspunkt för sådana bedömningar gällande kvalitativ forskning. Guba & Lincoln 

(1994) utgår från idén inom kvalitativ forskning om att det utifrån olika perspektiv och aspekter kan 

finnas mer än en enskild hållbar beskrivning av den sociala verkligheten. De menar mot bakgrund av 

detta att kriteriet trovärdighet i de beskrivningar som forskare presenterar är det som blir avgörande 

för huruvida dessa beskrivningar uppfattas som acceptabla av omvärlden. De menar också kriteriet 

äkthet som handlar om forskningens konsekvenser utgör en viktig aspekt av att kvalitetsbedöma 

forskning.  

Trovärdighet utgörs av aspekterna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka 

och bekräfta (Guba & Lincoln, 1994). Tillförlitlighet är tydligt kopplat till trovärdigheten i den 

världsbild som presenteras och handlar om trovärdigheten i de empiriska beskrivningarna och 

tolkningarna av dessa. Ett vanligt praktiskt tillvägagångssätt i strävan att uppnå tillförlitlighet är så 

kallad deltagarvalidering, vilket innebär en återkoppling av resultaten till de personer som ingått i 

undersökningen i syfte att validera eller bekräfta att forskarens beskrivningar är riktiga (Bryman & 

Bell, 2005; Silverman, 2011). Valet att spela in intervjuerna i sin helhet har dock inneburit att vi inte 

upplevt några tveksamheter kring vad som har sagts under insamlandet av det empiriska materialet. 

Vi menar också att den förhållandevisa samstämmigheten i de beskrivningar som framkommit kan 

förstås som att de olika beskrivningarna i någon mån bekräftar varandra. Vi därför att det empiriska 

materialet redan är tillräckligt tillförlitligt.  

Respondentvalidering som tillvägagångssätt för kvalitetssäkring innebär dessutom att öppna för 

risken att deltagare reagerar defensivt och därför önskar att ändra eller till och med censurera vissa 

delar av materialet så att dess tillförlitlighet istället minskar (Bryman & Bell, 2005). Denna risk 

bedömde vi som relativt stor i detta fall eftersom det ena kontoret kan uppfattas ha uppvisat relativt 

"sämre utkomst" av arbetsplatslärandet i form av tentamensresultat på revisorsexamen jämfört med 

det andra. Vidare finns anledning att ifrågasätta huruvida deltagare överhuvudtaget kan validera en 

forskares analys, eftersom analysen går ett steg längre än de empiriska beskrivningarna genom de 

teoretiska abstraktionerna (Bryman & Bell, 2005). Vi finner det troligt att deltagarna i  

undersökningen inte har tillräcklig kännedom om situerad lärteori och dess begreppsapparat för att 

de på ett meningsfullt sätt ska kunna validera tolkningar av det empiriska materialet som gjorts 

utifrån dessa abstraktioner. Sammantaget anser vi mot bakgrund av det ovanstående att 

tillförlitligheten i det empiriska materialet är tillfredsställande samt att tolkningar av materialet 

troligtvis inte skulle gynnas av en deltagarvalidering i sådan utsträckning att det är värt att ta den risk 
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som tillvägagångssättet innebär. Huruvida undersökningens resultat sammantaget kan bedömas 

som tillförlitligt och acceptabelt är dock, även om vi ovan argumenterat för denna ståndpunkt, upp 

till andra att bedöma.  

Överförbarhet utgår från den kvalitativa forskningens inriktning på djup snarare än bredd, på det 

kontextuellt unika och betydelser av de aspekter av den sociala verklighet som studeras snarare än 

generaliserbarhet (Guba & Lincoln, 1994). Huruvida resultaten av en undersökning är överförbara till 

en annan kontext ses då som en empiriska fråga snarare än en metodfråga. Denna kvalitetsaspekt 

handlar därför om att underlätta bedömningar av eventuell överförbarhet till andra kontexter 

genom ett rikt empiriskt material med fylliga och detaljerade beskrivningar och redogörelser (Guba 

& Lincoln, 1994). På den här punkten känner vi en viss ambivalens gällande våra åsikter om 

kvaliteten i denna undersökning. Vi anser att visserligen att vi relativt förutsättningarna både strävat 

efter och uppnått en sådan rikedom och fyllighet i insamlingen och presentationen av det empiriska 

materialet så att bedömningar av överförbarhet i och med detta har underlättats. Dock tror vi att det 

kan finnas en stor förbättringspotential för denna kvalitetsaspekt med avseende på antalet 

genomföra intervjuer. Då tillgängligheten till de empiriska fallen var sådan att endast fyra intervjuer 

kunde genomföras på respektive kontor tror vi att inte bara bredd inom kontexten utan också djup 

och rikedom i de empiriska beskrivningarna potentiellt kunnat förbättras genom fler intervjuer.  

Något som i sådant fall skulle innebära förbättrade möjligheter att bedöma överförbarhet gentemot 

andra kontexter. Frågan om överförbarhet kan dock aldrig ges ett generellt svar, utan bedömningar 

måste göras i relation till sådana påtänkta kontexter.  

Pålitlighet utgår från det generella behovet av att kvalitetsgranska de olika delar som en 

forskningsprocess utgörs av (Guba & Lincoln, 1994). Denna kvalitetsaspekt handlar om att själv, i 

genomförandet av en undersökning, anta ett granskande synsätt gentemot de procedurer som den 

utgörs av. Men det handlar också, på samma sätt som de tidigare beskrivna aspekterna, i stor 

utsträckning om att möjliggöra för andra att bedöma kvaliteten på de procedurer som valts och 

tillämpningen av dem (Guba & Lincoln, 1994). Vi har, i syfte att underlätta sådana bedömningar, 

försökt sträva mot transparens och fullständighet i våra redogörelser för forskningsprocessens olika 

delar. Huruvida detta mål har uppnåtts eller ej är en bedömning som andra får göra mot bakgrund 

av just dessa redogörelser. Möjlighet att styrka och bekräfta utgår på samma sätt som tillförlitlighet 

från idén om att det är omöjligt att uppnå fullständig objektivitet i samhällsvetenskaplig forskning 

(Guba & Lincoln, 1994). Men denna kvalitetsaspekt handlar istället om att utifrån denna insikt 

säkerställa att man som forskare inte låtit sådant som personliga värderingar påverka  

undersökningens genomförande och/eller slutsatser. I utvärderingen av denna aspekt är granskarnas 

uppgift att se till rimligheten i de resonemang som förs för att kunna slå fast i vilken utsträckning 

resultaten kan styrkas och bekräftas (Guba & Lincoln, 1994). I detta avseende är det svårt att 



        30 

  

tillämpa någon praktisk strategi (Bryman & Bell, 2005) och därmed har det istället kommit att handla 

om att försöka ha ett allmänt förhållningssätt i linje med denna princip, vilket vi också försökt.  

Kriteriet äkthet innebär bedömningar av de forskningspolitiska konsekvenserna av en undersökning 

och utgörs av aspekterna rättvis bild samt ontologisk-, pedagogisk-, katalytisk- och taktisk 

autenticitet. Den första av dessa kvalitetsaspekter handlar om att bedöma huruvida en rättvis bild 

presenterats av de olika åsikter och uppfattningar som finns i den grupp av människor som studerats 

(Guba & Lincoln, 1994). I detta avseende anser vi att vi, utifrån förutsättningarna, gjort vad vi kan för 

att uppnå en tillfredsställande nivå. Vi har varit noggranna med att låta alla intervjupersoner komma 

till tals i presentationen av det empiriska materialet och analysen. Vi har gett citaten beteckningar 

där en bokstav anger vilket kontor och en siffra anger vilken intervju inom kontoret som citatet är 

hämtat från. Men det bidrar endast till att en rättvisande bild ges utifrån de personer som faktiskt 

intervjuats och inte nödvändigtvis att så är fallet med hänsyn till hela de fallen som intervjuerna 

syftar till att beskriva. På samma sätt som fylligheten i de empiriska beskrivningarna kan det därför 

finnas förbättringspotentialer för denna aspekt om vi hade kunnat få tillgång till fler intervjuer under 

antagandet att dessa kunnat leda till en mer diversifierad palett av åsikter och uppfattningar inom 

det studerade fallet.  

Ontologisk autenticitet avser bedömningar av huruvida undersökningen hjälpt de som medverkat i 

den till bättre förståelse sin roll och situation i den sociala verklighet som studerats (Guba & Lincoln, 

1994). Pedagogisk autenticitet handlar om samma frågeställning fast med avseende på de 

deltagande individernas förståelse för andra personer i den sociala miljön och deras uppfattningar. 

Dessa aspekter avser konsekvenser som vi ser som svåra för oss själva att uttala oss om i några 

definitiva ordalag. Men vi anser åtminstone att vi lyckats besvara forskningsfrågorna på ett 

tillfredsställande sätt och att vi därigenom i rimlig mån uppfyllt studiens syfte. Därför bedömer vi 

också att undersökningens resultat borde kunna innebära potentialer för en bättre förståelse av 

revisorsassistenters lärande i arbetet i de specifika kontexterna för den som väljer att ta del av det.  

Katalytisk autenticitet avser bedömningar av huruvida undersökningen fått som konsekvens att de 

som medverkat i den kan förändra sin situation medan taktisk autenticitet avser huruvida de fått 

bättre möjligheter att vidta de nödvändiga åtgärderna för att uppnå förändringar (Guba & Lincoln, 

1994). Även i dessa fall är det svårt för oss att uttala oss definitivt åt endera hållet. Det vi kan säga är 

att vi ställer oss mycket tveksamma till att studien skulle haft någon nämnvärd påverkan på 

revisorsassistenters faktiska inflytande över sin lärmiljö och arbetssituation. Men också att den 

potentiellt förbättrade kontextuella förståelsen för situationen, vilken borde kunna uppnås genom 

att sätta sig in i undersökningen, skulle kunna användas taktiskt för att förändra sin situation på ett 

ändamålsenligt sätt i den mån man har ett sådant inflytande.  
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4 EMPIRI  
Här nedan presenteras empirin från studien. Kapitlet är strukturerad med utgångspunkt från de två 

fallen Göteborg och Stockholm. Under dessa kommer lärmiljön att beskriva utifrån de fyra 

aspekterna av lärmiljön som mot bakgrund av den teoretiska referensramen framträtt som centrala 

för undersökningen.  

4.1 Göteborgskontoret  

  

4.1.1 Arbetets organisering  

Det har framträtt en tydlig och gemensam bild över organisationsstrukturen på kontoret. Då EY är 

ett multinationellt företag med kontor över hela världen så ser strukturen likadan ut över hela 

världen. Däremot så kan de olika befattningarna uttryckas på olika sätt. Organisationen är uppbyggt i 

pyramid form med tydliga hierarkiska nivåer.   

  

  

Figur 3 Pyramidstruktur Göteborg  

Partner, Senior manager och manager är de positionerna i pyramiden som tillsammans utgör de 

påskrivande revisorerna. De påskrivande revisorerna har bestämmande rätt i revisionsprojekten. De 

väljer sitt team, planerar och delegerar arbetsuppgifter samt tar han om de mest komplexa och 

svårhanterliga uppgifterna.   

"Ju större kunden är desto högre upp i pyramiden är den påskrivande revisorn. På de största bolagen 

är det nästan uteslutande partners som skriver på medans de på de mindre kan vara en manager  

som skriver på, de beror helt på hur stort uppdraget är" (G2)  

Senior är de steget ovanför staff där de som jobbat över två år befinner sig. Seniors brukar ha ett 

större ansvar än staff. Deras arbetsuppgifter innefattar till exempel att göra urval och ta fram 

stickprov som sedan delegeras till staff för utförande. De får även utföra mer komplexa uppgifter 
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som till exempel pensionsskulder samt samtliga processer som är kopplade till intäkter. Det är när 

medarbetarna befinner sig på denna nivå som de vanligtvis skriver revisorsprovet.  

"Som senior får man ta lite mer ansvar, de kan handla om att göra dom lite mer svårare bitarna som  

att göra väsentlightsanalys och ta ut stickprov som ska kontrolleras." (G1)  

"Som Senior får man ofta göra lite mer va ska man säga...analytiska uppgifter. Det tar ofta ett tag 

att utveckla den analytiska förmågan och det kanske man inte gör under de första året men som  

Senior brukar man få mer ansvar" (G2)  

Som staff längst ner i pyramiden befinner sig de nyaste medarbetarna under sina första 2 år på 

kontoret. Typiska arbetsuppgifter under dessa år är enklare uppgifter ofta kopplade till processer 

hänförliga till balansräkningen för att komma in i arbetsprocessen.  

"Under det första året är det vanligt att man får göra en del bulk jobb som till exempel gå igenom  

Kassa&Bank. " (G1)  

"Periodiseringar brukar också vara en sån typisk grej som man får göra under första året." (G3)  

  

Men det är inte enbart så att nykomlingar får göra enskilda poster under sitt första år. Storleken på 

uppdrag skiljer sig åt väsentligt. De minsta revisionerna är så kallade påsbolag (Namnet har 

uppkommit då företagarna lämnar över alla räkenskaper i en påse) till stora globala koncerner med 

dotterbolag i Sverige. Redan under de första året så tilldelas de nya medarbetarna påsbolag där de 

får göra hela revisionerna. Tidsåtgången på revisionerna kan variera från mellan 8 timmar till 4000 

timmar. Detta ställer olika krav på storleken på revisionstemen. På de minsta revisionerna kan det 

räcka med en påskrivande revisor och en staff medans i de största koncernerna kan vara uppåt 20 

personer i ett revisionsteam.   

  

"Man brukar få en blandning av stora och små företag. I de stora företagen så får man kanske göra 

mindre delar men som tar längre tid medans man i de små företagen ofta får göra hela  

revisionerna." (G4)  

 "När man får göra hela revisioner så får man snabbare helhetsbilden vilket är nyttigt, på de större 

revisionerna gör man oftast mindre delar men å andra sidan så ör de uppgifterna ofta mer komplexa  

och tar längre tid att genomföra" (G1)  

Det har dock skett en förändring under de senaste åren gällande Göteborgskontorets 

uppdragsstruktur. Tidigare så fanns det olika grupper som jobbade mot olika typer av företag. Det 

fanns till exempel en grupp som jobbade mot publika bolag och en annan som jobbade mot finans, 

en fastighetsgrupp osv. Under tiden denna uppdelning fanns så tillämpades arbetsrotation så att 
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medarbetarna fick varierar och prova på att jobba med många olika grupper under sina första år på 

kontoret.  

"Förut så var de ju uppdelat i olika grupper, de fanns en fastighetsgrupp, en publik grupp en finans 

grupp osv och när de var den uppdelningen på kontoret så fick man rotera i början så att man fick  

prova på att jobba med flera olika grupper, idag är de ju så att man får fortfarande en stor variation  

av företag att jobba med men de här grupperna de finns inte kvar utan nu är alla en grupp kan man  

säga" (G3)   

Under det andra året som staff sker ytterligare en stegring av komplexiteten i uppgifterna. Detta för 

att ytterligare utveckla kunskaperna hos de nyanställda. Under år två utökas uppgifterna till att 

bland annat innehålla poster kopplade till resultaträkningen på de större uppdragen.   

"Under andra året kan man få göra samtliga poster kopplade till resultaträkningen, dessa är oftast  

lite mer komplexa eftersom de innefattar regler för resultaträkning" (G3)  

Revisionsuppdragen är inte enbart diversifierade med avseende på storleken på företag utan även 

på branschtillhörighet. Just variation i bransch var något som samtliga respondenter ansåg vara 

viktigt för att uppnå en god utveckling av sina förmågor.  

"Att få jobba med olika branscher är väldigt utvecklande, man får träffa olika kunder med olika  

problem som ska lösas på olika sätt" (G4)  

Vilken möjlighet har då medarbetarna att påverka vilken typ av uppdragssturktur de ska ha? 

Möjligheterna att få välja mot vilka typer av företag som man ska få jobba mot är goda. Önskemål 

att få jobba mot en vis typ av kund eller bransch verkar allt som ofta hörsammas från ledningen.   

"Gillar man som jag att jobba mot lite mindre bolag så kan man be om att få fler mindre bolag i sin 

portfölj, om man däremot gillar större bolag så kan man få det. Det finns överlag ganska goda 

möjligheter att komma med önskemål om vilka typer av bolag man vill jobba med". (G1)  

"Det finns de som gillar att jobba mot fastighetsbolag, själv är jag inte jätte förtjust i det men om  

man är det så kan man alltid önska att få jobba med fler såna bolag." (G4)  

Detta visar att det är ganska öppet på kontoret och att det finns stora möjligheter att välja huruvida 

uppdragsportföljen ska slå över mot mindre eller större bolag som vilka branscher. Det är dock inte 

enbart dessa dimensioner som går att påverka vad gäller sitt egna arbete. Även när det gäller 

stegringen mot mer komplexa uppgifter så framgår att vid önskemål så kan det gå fort att få svårare 

uppgifter.  

"Ja, alltså är man driven och visar att man vill så kan det gå fort, man kan alltid gå till sin manager 

och önska att nu skulle jag vilja ha lite svårare uppgifter så om man har drivet så finns absolut  
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möjligheterna att snabbt få jobba med mer komplexa uppgifter" (G2)  

”Ja herregud visar man att man vill och är driven så finns det alla möjligheter att klättra fortare, man  

kan alltid få svårare uppgifter att jobba med" (G3)  

En annan intressant aspekt av arbetets organisering är att inget team är det andra likt med avseende 

på vilka medarbetare som ingår. Beroende på vilken uppdragsstruktur som man har i portföljen så 

kan en revisionsmedarbetare på kontoret ha allt mellan 6 bolag till 35 bolag. Varje bolag är ett unikt 

team med en unik sammansättning vilket innebär att medarbetarna får jobba med nästan alla som 

jobbar på kontoret.  

"Jag jobbar med c:a 35 olika bolag, mest mindre bolag och dem ör fördelade på 6-7 olika påskrivande  

revisorer." (G1)  

"Jag jobbat med kanske 12-15 bolag men då är det lite större bolag för att jag själv har önskat det,  

jag tycker de är lite roligare att jobba mot större bolag så då önska jag det." (G3)  

"När man stöter på någon som man inte jobbar med i något team då reagerar man och tycker att 

det är underligt, nämen jag skulle uppskatta att man jobbar med runt 95% av alla här i nått team. 

Det är ovanligt att man stöter på någon som man inte jobbar med." (G4)  

4.1.2 Samspel och problemlösning  

Arbetet på en revisionsbyrå sker nästan uteslutande i form av samarbete. Målet med revisionen är 

att skriva på revisionsberättelsen och det kan inte göras innan alla delar är klara. Arbetet organiseras 

och planeras således tillsammans i teamen. Inom revision är detta väldigt viktigt då alla delar av 

revisionen måste genomföras samtidigt som inget får falla mellan stolarna.  

"Det här är ju ett lagspel, allt vi gör sker i team och planering och kommunikation är väldigt viktigt så  

inget faller mellan stolarna." (G2)  

"Det är viktigt att man är en lagspelare, det är så otroligt mycket av arbetet som sker i lag så de är  

en viktig egenskap att ha" (G3)  

I dessa team men även över teamgränserna sker en kommunikation där arbetet diskuteras och 

kunskap delas. Det sker både under formella samtal under arbetsprocessen men även i fikarummet. 

Arbetet diskuteras således både med kollegor inom teamet men även med kollegor från andra team 

under formella men även informella former.  

"Vi diskuterar arbetet med varandra hela tiden både medans vi jobbar men även under fikarasterna, 

de kan till exempel vara att jag stött på ett problem så frågar jag min kollega, har du stött på de här  

tidigare etc etc" (G3)  

"Jag skulle nog säga att vi diskuterar arbetet hela tiden, både inom teamet men även med  
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medlemmar från andra team" (G1)  

Överlag framträder en bild av att interaktionen med medarbetarna är en stor del av den dagliga 

rutinen. Det är även genom detta interagerande som den främsta delen av inlärningen sker. 

Kunskaperna som finns innanför väggarna delas bland personalen och flyttas från etablerade 

medarbetare till nykomlingar.  

"Man lär sig mycket av sina medarbetare så är de ju, är det något man inte kan så får man fråga och  

då finns det alltid någon som kan det" (G2)  

"Jag skulle nog säga att jag uteslutande har lärt mig mitt arbete genom praktiskt utförande, Visst de 

är bra och ha läst redovisning för att få en grundförståelse men det är först när man börjar jobba  

med det och själv göra uppgifterna som man verkligen lär sig" (G3)  

"De mesta lär man ju sig här på plats genom att utföra, se hur andra gör osv. De är ett otroligt  

utvecklande arbete." (G4)  

Interaktionerna i arbetet präglar också problemlösningsförfarandet. Med problem definierades för 

respondenterna en situation som de inte har ställts inför förut. På frågan hur ofta de ställs inför 

dessa "problem" så ger samtliga respondenter samma svar.   

"Oj, ja det är varje dag skulle jag nog säga" (G2)  

 "Hela tiden, haha" (G3)  

"Ja de inträffar på daglig basis skulle jag säga" (G4)  

"Ja alltså ingen dag e ju den andra lik här på kontoret och vi stöter hela tiden på problem som vi inte 

varit med om förut speciellt med tanke på att arbetet är så regelstyrt och det kommer nya regler hela  

tiden som man måste förhålla sig till". (G1)  

Vilken procedur tillämpas då vid problemslösningsförfarandet på Göteborgskontoret? Även här 

framträder en samstämmig bild av förfarandet med stor inriktning på ett interaktivt sätt att lösa 

problem tillsammans med kollegor i ens närhet. En av respondenterna nämnde att hon gillar att 

först försöka slå i utbildningsmaterial och böcker som ett första steg i problemslösningsförfarandet.  

"Först skulle jag fråga någon kollega i teamet, har du stött på de här problemet? vet du hur man 

gör? Om de inte kan svara då får man gå uppåt och fråga sin manager och är det en riktigt  

komplicerad fråga då får man gå till partnern och fråga." (G3)  

"Man går och frågar... det finns så otroligt mycket kunskap innanför dessa väggar så att om man  

inte kan nått så finns det alltid någon som vet" (G1)  

"Jag skulle nog säga att då går man och frågar, vi försöker och uppmuntra att man ska gå och fråga 

om det är nått man inte vet, först frågar man kanske någon i teamet för dom kanske har stött på  
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problemet förut men om dom inte vet så kan man fråga partnern. (G2)  

"Jag gillar och slå i böcker och leta i utbildningsmaterial, de kan ju vara så att man minns att de där 

pratade han om så då tar man upp den utbildningspresentationen och tittar. Om jag inte hittar  

något så brukar jag fråga, alla är jätte hjälpsamma här och besvarar gärna frågor, man kan alltid 

knacka på hos en partner och fråga om det är något man undrar över så besvarar dom det gärna" 

(G4)  

Just den öppna miljön är ett återkommande begrepp under intervjuerna. Respondenterna är noga 

med att betona att det är högt i tak och beskriver gärna sin arbetsplats som en öppen miljö där det 

är nära till cheferna.   

"Jag tycker det präglar vår företagsanda på kontoret att de är väldigt högt i tak, alla är hjälpsamma  

och jaa det är en öppen miljö helt enkelt." (G2)  

4.1.3 Reflektion  

Ett bra exempel hur interaktionen mellan mer seniora medarbetare och nyare medarbetare är att de 

äldre medarbetarna tar för vana att berätta för nykomlingar om mer komplexa uppgifter så att de 

börjar bygga en förståelse för de mer komplexa uppgifterna redan i ett tidigt stadie. Denna 

interaktion sker dels genom att varje nykomling tilldelas en mentor som ska fungera som en 

handledare och bollplank under klättringen på karriärstegen men även genom informella former av 

handledning där äldre medarbetare interagerar med yngre i syfte att utveckla deras kompetenser.  

"Alla har ju en handledare som de blir tilldelade när de börjar och som är med under resans gång och  

stöttar en." (G3)  

"Jag brukar berätta för de nya medarbetarna om jag gör en komplex uppgift, så förklarar jag vad jag 

gjort och varför så att de får vara med och se från början hur det går till när vi löser svårare  

uppgifter" (G2)  

Mentorn och adepten brukar träffas och ha formella samtal två gånger per år. En gång på våren och 

en gång på hösten. Under samtalen brukar adeptens utveckling avhandlas och feedback ges över 

arbetet. Till mötena ska adepten ha samlat in kommentarer från fem olika kollegor både över och 

eventuellt under i pyramiden som sedan diskuteras under samtalen.  

"När man träffar sin handledare så ska man ha samlat in Reviews från fem olika medarbetare som 

sedan ligger till grund för samtalet som man har med sin handledare. Det är väldigt nyttigt eftersom  

man då ofta får bra kritik men man får även veta hur bra man är på och lära ut till andra samt vad  

man kanske behöver bli bättre på" (G4)  
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Det är dock inte enbart under dessa samtal som de anställda får feedback på sitt arbete. Under de 

första åren så granskas allt arbete som genomförs av någon högre upp i pyramiden. Det innebär att 

alla arbetsmoment granskas och kontrolleras av någon mer senior medarbetare.  

"Allting vi gör reviwas av någon högre upp så man får ständig återkoppling på de man gör" (G1)  

  

4.2 Stockholmskontoret  
  

4.2.1 Arbetets organisering  

Då EY är ett globalt företag så ser organisationsstrukturen likadan ut över hela världen. Det spelar 

ingen roll om kontoret ligger i Singapore eller Örebro utan strukturen är inspirerad av den 

amerikanska pyramidformen som även är synlig på Stockholmskontoret. Däremot skiljer det sig titlar 

som används och i Stockholmskontoret växte följande pyramid fram som ett resultat av frågan hur 

organisationsstrukturen ser ut.  

  

  

Figur 4 Pyramidstruktur Stockholm  

  

På toppen av pyramiden finns dels partners som är mer inriktade mot kundkontakt och säljer in 

företaget åt kunden. Dels finns också executive directors som befinner sig bredvid partners på 

toppen och som är mer sakkunniga. Vilket steg som medarbetaren väljer att ta beror på vad 

individen själv vill.  

"Sedan finns det två steg och gå, antingen svänger man mot partner eller executive. Partner blir man 

om man är mer inriktat mot sälj och kontakt med kunden medans executive då är man mer  

sakkunnig, de beror helt på vad man vill vilket håll man svänger åt" (S4)  
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På manager nivå befinner sig medarbetarna ett till fem år beroende på hur snabbt stegringen i 

pyramiden sker. Senior manager har en ledarroll och är ofta den som har kontakt med partnern.  

Managern agerar projektledare och är ofta ute hos kund.  

"Som manager jobbar man ofta 1-5 år och då är man mer en projektledare med mycket ansvar, sen i 

dom lite större uppdragen så finns även en senior manager och då brukar han vara den som har  

kontakt med partnern och är ledaren" (S3)  

Längst ner i pyramiden finns de nyaste arbetarna i Stockholm benämnda auditor 1:a och audtior 2:a 

beroende på om det är första eller andra året I organisationen. Auditor 1:a har fasta uppgifter. 

Typiska uppgifter som de får utföra är konton kopplade till löneprocessen. Som auditor 2:a får man 

göra lite svårare uppgifter som till exempel gå igenom rapporter till skatteverket, resultat och 

interims poster.  

"Längst ner i pyramiden är auditors, och då har du auditor 1:a är dom som jobbar första året och 

auditor 2:a dom som jobbar andra året. Som auditor 1:a har du ofta fasta uppgifter du får till exempel 

gå igenom soc & moms är en sån typisk uppgift som audtior 1:a gör. När du jobbar andra  

året sen så brukar du få lite tuffare uppgifter som till exempel gå igenom rapporter till skatteverket  

eller så får du gå igenom alla processer kopplade till resultaträkningen." (S1)  

Ovanför auditors finns seniors där samtliga respondenter befinner sig. Som senior ökar ansvaret och 

medarbetarna får i detta steg vara med och planera arbetet. I detta steg börjar de även att reviewa 

nyare medarbetare. Även seniors är uppdelade i senior 1:a och senior 2:a beroende på hur många år 

de jobbat. Som senior 2:a skriver revisorsmedarbetarna oftast provet.  

"Sedan blir man senior och även där har du senior 1:a och senior 2:a. Som senior 1 får man vara med 

och planera revisonen mer. Man får även börja reviewa yngre medarbetare, alltså granska. För de e 

så här att allt vi gör granskas (reviewas) av någon mer senior medarbetare, de är ett sätt för 

organisationen att säkerställa kvalitén i revisionerna. Så de får man börja göra så senior 1 och sedan  

som senior 2:a då brukar man skriva provet." (S1)  

Stegringen mot mer komplexa uppgifter sker i form av en linjärstegring beskriven enligt pyramiden 

ovan. Det går däremot att stegra snabbare uppåt mot mer komplexa uppgifter beroende på vem det 

är och det personliga drivet  

"Det går absolut att klättra snabbt här. Har man drivet och visar att man vill så kan man önska att få 

jobba med mer komplexa uppgifter och då kanske det dyker upp en möjlighet och då får man hoppa  

på det, de beror på vem man är. (S2)  

Problemet för Stockholmskontoret är att då det är ett stort kontor (1100 anställda) så har de en stor 

pyramid som hela tiden behöver försörjas. Detta i kombination med en högpersonalomsättning gör 
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att det i perioder kan krävas att medarbetare behöver gå ner ett steg i pyramiden för att utföra 

arbetsuppgifter eftersom det inte finns tillräckligt med folk.  

"Vi har ju en väldigt hög personalomsättning här, så e de ju, och det är vår största utmaning för vi 

har inte tillräckligt med folk. Det händer ju att jag får gå ner och göra auditors jobb helt enkelt för att  

vi inte har tillräckligt med folk för att försörja pyramiden" (S1)  

Stockholmskontorets är indelat i 5 huvudgrupper med avseende på kundunderlaget. Det finns två 

publika grupper som jobbar mot stora koncerner. Den ena jobbar mot svenska bolag och en mot 

internationella bolag med svenska dotter bolag så kallade "inreffade" bolag. De övriga grupperna är 

tillväxt som jobbar med lite mindre bolag, IVD som jobbar mot icke vinstdrivande och offentligsektor 

samt finansgruppen som jobbar mot finans och bank.  

"Jag sitter på global accounts och det gör även de övriga som ni intervjuar och vi jobbar mot stora 

koncerner med svenska dotterbolag. Sedan har du den publika gruppen som är samma sak fast  

svenska bolag, sedan har du tillväxt och IVD samt finans" (S4)  

Samtliga respondenter arbetar i gruppen Global accounts med c:a 10-15 uppdrag vardera och dessa 

fördelas på ungefär 6-8 påskrivande revisorer. Dessa är nästan uteslutande stora koncerner men det 

finns även ett fåtal så kallade påsbolag.  

"Jag är inblandad i 10-15 uppdrag och det är ju då stora globala koncerner med svenska dotterbolag,  

ja sen har jag ju några så kallade påsbolag som man inte blir av med, hehe" (S1)  

"Vi jobbar ju med stora koncerner, våra kunder är internationella med svenska dotterbolag sen har 

man ju några påsbolag men det är inte många utan det är mest i tillväxtgruppen som man jobbar  

med mindre bolag." (S3)  

Även på Stockholmskontoret gäller att arbeta med mindre bolag ger en större helheltsblick och en 

bredare kunskap kontra att arbeta med större revisioner där man gör mindre delar.  

Stockholmskontorets indelning gör dock att uppdragsportföljen inte blir diversifierad på samma sätt 

som i till exempel Göteborg eller landsortskontoren.  

"Säg så här..jag tror att om du får jobba med mindre bolag så får man snabbare en helhetsblick över 

revisionen medans större bolag då gör man mindre delar. Jag tror att en blandning är det bästa för 

utvecklingen men planerarna har nog inte tid och sitta och tänka att uppdragsportföljen ska 

maximera min personliga utveckling utan de har fullt upp med att sätta ihop revisionsteamen som  

det är."  (S3)  

"Om ni kommer ut till ett landsortskontor då kommer dom ha en mycket större blandning på sina 

uppdrag storleksmässigt, men här har vi inte det på samma sätt, de är tillväxtgruppen som liknar så 

som det är ute på landsortskontoren men annars så är det uppdelat så efter publika, global IVD etc"   



        40 

  

(S4)  

  

4.2.2 Samspel och problemlösning  

Samspel och interaktion framträder som en viktig dimension även på Stockholmskontoret. Då 

revisionerna utförs i team blir det avgörande att kunna samarbeta och ha en förståelse för lagspelet 

som revision är.  

"Säg så här.. Det är viktigt att kunna arbeta i team eftersom revisionerna sker i form av teamarbete, 

och då är de ju viktigt att om jag är klar med mina arbetsuppgifter att jag inte går hem utan jag går 

och kollar med mina kollegor om jag kan hjälpa dom med nått så att jag inte går hem klockan 17  

medans en annan måste sitta till 01 på natten" (S3)  

"Asså de här är ju ett lagspel och det gäller ju att kunna samarbeta och vara en lagspelare. Är jag 

klar med mina arbetsuppgifter så då går jag och frågar dom andra ifall jag kan avlasta dom på nått  

sätt" (S2)  

"Vi har ju ett gemensamt mål och det är ju att skriva på revisionsberättelsen och det kan vi inte göra 

förens samtliga delar av revisonen är klara. Det innebär att bara för att jag är klar med mina 

arbetsuppgifter så kan jag inte gå hem utan då går jag och kollar med dom andra i teamet om jag  

kan hjälpa till och avlasta dom på något sätt" (S1)  

När det gäller problem så definierades det på samma sätt för respondenterna på  

Stockholmskontoret som på Göteborgskontoret som en ny situation som revisorsassistenten inte har 

ställts inför tidigare och som på något sätt behöver lösas. Samtliga respondenter gav entydiga svar 

gällande hur ofta de ställs inför denna typ av problemsituation.  

"Oj, ja de är nog varje dag skulle jag säga" (S1)  

"Hela tiden, varje dag" (S4)  

"Säg så här.. I det här jobbet så får man stöta på väldigt många olika kunder i olika branscher med 

olika redovisningstekniska problem...så att ingen dag är den andra lik, du stöter hela tiden på  

problem som du inte varit med om tidigare" (S3)  

"Ja de händer varje dag...jo men de skulle jag absolut säga" (S2)  

Hur löser man då dessa problemsituationer på Stockholmskontoret? I första hand framträder en bild 

av att man försöker lösa problemen själv genom att slå i regelverk eller dylikt material. I andra hand 

tittar man på tidigare år för att se hur löstes uppgiften tidigare år. I tredje hand så går man och 

frågar någon kollega i teamet. Det ska sägas att vilket steg som görs först kan variera beroende på 
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individ då en av respondenterna sa att han går och frågar direkt men överlag framträder denna bild 

av problemslösningsförfarandet på Stockholmskontoret.  

"Först och främst så försöker jag lösa uppgiften själv genom att slå i regelverk som K3 eller IFRS, 

annars så får man gå tillbaka och titta hur gjorde dom förra året, för allt finns ju dokumenterat från 

föregående år. Och om jag fortfarande inte förstår så får jag gå och fråga och då kan jag fråga 

personen som gjorde det förra året eller så går jag till min manager och frågar honom" (S1)  

"Ja först och främst måste du försöka lösa uppgiften själv genom att titta i regelverk, annars så kan 

man titta på tidigare år hur gjorde dom då? Och om du fortfarande inte kan lösa problemet ja då får  

man gå och fråga." (S4)  

"Jag brukar fråga, Vi försöker ha ganska högt i tak här och uppmuntra att man ska gå och fråga så 

att man ska kunna knacka på hos en partner och fråga om det är något man undrar över" (S2)  

4.2.3 Reflektion  

När respondenterna på Stockholmskontoret tillfrågas hur de lär sig sitt arbete så är "learning by 

doing" ett återkommande begrepp. Även internutbildningar nämns som en återkommande källa till 

lärande.  

"Eh vi har ju internutbildningar som alla går igenom, de ser ju likadant ut oavsett vilket kontor man 

jobbar på men framförallt så är det learning by doing man lär sig i det dagliga arbetet skulle jag  

säga" (S1)  

"Det är nästan uteslutande genom att genomföra arbetet, learning by doing helt enkelt, de är det  

uteslutande största sättet som man lär sig arbetet på skulle jag säga" (S3)  

"Vi får ju gå på mycket internutbildningar, under de första året får man åka till Toledo på en stor 

utbildning sen är det nått på Mallorca och Rhodos och lite så där, sen är de ju i det dagliga arbetet 

som man lär sig mest genom att utföra arbetet då lär man sig väldigt mycket" (S4)  

Även på Stockholmskontoret finns systemet med handledare för nya medarbetare. På 

Stockholmskontoret benämns mentorn som councelor. Councelorn och adepten träffas och har 

formella samtal 2 gånger per år där den personliga utvecklingen diskuteras.  

"Sen när du börjar här så blir du tilldelad en councelor som e som en mentor. Councelorn följer med 

dig under din tid här och hjälper dig i din utveckling. Man träffas oftast två gånger per år och då 

diskuterar man ens personliga utveckling, man ska till de mötena ha samlat in ett omdöme från 5 st  

kollegor som sedan ligger till grund för samtalet." (S2)  
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Feedback ges inte bara under dessa formella councelor samtal utan även löpande under arbetets 

gång. Allt som görs av en medarbetare granskas av någon högre upp som går igenom och 

kvalitetssäkrar arbetet samt ger feedback till den som gjort arbetet.  

"Sen är de ju så här att allt man gör här granskas av någon högre upp i pyramiden så man får  

ständig återkoppling på det man gör i det dagliga arbetet" (S3)  
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5 ANALYS  
I detta kapitel presenteras analysen av det empiriska materialet. Presentationen utgår från de fyra 

aspekterna av lärmiljön som legat till grund för kategorierna i den riktade innehållsanalysen. 

Eftersom analysen skett i två steg presenteras den också på detta sätt. Först presenteras analyserna 

av de båda kontorens lärmiljöer var för sig. I denna del kommer tabeller att visa på hur citat har 

tolkats genom kodning och kategorisering samtidigt som fördjupning av dessa tolkningar också sker 

genom en teoretiskt belysande diskussion i den löpande texten. Kapitlet avslutas med en jämförande 

analys där likheter och skillnader mellan de båda kontorens respektive lärmiljöer lyfts fram och 

diskuteras.  

5.1 Göteborgskontorets lärmiljö  

Arbetets organisering med avseende på organisationsstrukturen på Göteborgskontoret följer en 

global pyramidmodell med tydlig hierarkisk struktur. Längst ner i pyramiden befinner sig de nyaste 

medarbetarna vars arbetsuppgifter präglas av så kallat "bulkjobb". Detta jobb är det som egentligen 

skulle kunna beskrivas som själva revisionen då det innefattar att sitta och gå igenom siffror i 

ekonomiska rapporter för att se att de har bokförts enligt gällande principer. Redan på nästa steg i 

pyramiden på den nivå som benämns som Senior sker en stegring av svårigheterna i  

arbetsuppgifterna. Som senior ges större ansvar i planeringsstadiet samt tillgång till arbetsuppgifter 

som kräver en större analytisk förmåga att lösas. Här framträder den första lärpotentialen i arbetet 

(Se tabell x). En succesiv vertikal förflyttning sker från ny deltagare i lärmiljön till mer etablerad 

deltagare (Jfr Lave, 1997; Wenger, 1998) genom att arbetsuppgifternas komplexitet successivt ökas 

vilket främjar lärandet (Jfr Davidsson & Svedin, 1999). Detta innebär att organisationsstrukturen i sig 

ger access till nya lärandesituationer för de anställda.   

Den hierarkiska organisationsstrukturen villkorar dock inte enbart lärandet genom att den skapar 

förflyttningar i form av mer komplexa arbetsuppgifter. Genom stegringen uppåt i pyramiden ges de 

anställda även ett större ansvar (Se tabell 1). Detta sker bland annat i steget från staff till senior då 

seniors är inblandade i planeringsstadiet i revisionen. De får då ta ansvar för att plocka ut relevanta 

stickprov som nykomlingarna sedan ska kontrollera. Seniors ges här stor handlingsfrihet och ansvar 

att utföra denna uppgift och själva avgöra hur den ska utföras på ett bra sätt. Detta ansvarstagande 

skapar förutsättningar för lärande (jfr McGrath, 2001) liksom förflyttningar vertikalt i lärmiljön (jfr 

Lave, 1997; Wenger, 1998). Dessa förflyttningar innebär en rörelse från nykomling i lärmiljön till mer 

etablerad deltagare. Den nya position som därigenom erhålls medför access till såväl nya 

lärsituationer som ett nytt perspektiv på arbetet för revisorsassistenterna vilket möjliggör 

potentialer för lärande.  
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Tabell 1  

Klättringen uppåt i den organisatoriska pyramiden kan beskrivas som en linjär funktion där 

förflyttningarna mot mer ansvar och mer komplexa arbetsuppgifter sker som en naturlig stegring på 

årlig basis. Men det är inte bara genom organisationsstrukturen som stegringen mot mer ansvar och 

komplexa uppgifter sker.  På Göteborgskontoret framträder en bild av att de anställda tidigt i deras 

anställning kan få mer komplexa uppgifter att jobba med om de själva har drivet och önskan att göra 

det. Detta innebär att de anställda har möjlighet att själva skapa sig lärpotentialer i form av att de 

snabbare förflyttar sig mot nya positioner som innebär ett mer etablerat deltagande i  

praktikgemenskapen och därigenom skapar access till fler lärsituationer för sig själva (jfr Lave, 1997 ; 

Wenger, 1998). Detta är även ett tydligt exempel på hur den egna initiativförmågan kan ge access till 

nya lärsituationer (Se tabell 2) (jfr Akre&Ludvigsen, 1997). I detta fall genom att individens förmåga 

att visa på drivkraft beskrivs som avgörande för möjligheterna till att snabbare få mer komplexa 

arbetsuppgifter och därigenom också få snabbare access till nya lärsituationer i arbetet.   

  

Tabell 2  

I Göteborg är inte arbetet organiserat i avdelningar så när som på en fastighetsgrupp som jobbar 

mot fastighetsbolag. Övriga revisionsmedarbetare är inte indelade i några grupper baserat på 

kundkaraktär. Så har det dock inte alltid varit, det framkom under intervjuerna att det tills för några 
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år sen fanns en uppdelning i Göteborg i olika grupper baserat på typ av kund. Exempel på grupper 

som fanns var en publik grupp, en fastighetsgrupp, en finansgrupp osv. Värt att anmärka på är att då 

Göteborgskontoret hade denna indelning så tillämpade dem arbetsrotation mellan grupperna så att 

de anställda fick möjlighet att jobba med olika typer av kunder. Idag har inte kontoret kvar denna 

uppdelning. Därför finns möjligheterna till variationer i kundunderlag fortfarande kvar trots att 

någon formell arbetsrotation inte tillämpas. Av tabell 3 framgår att variation i arbetsuppgifterna 

skapar lärpotentialer för de anställda. Detta eftersom det skapar horisontella förflyttningar mellan 

olika perspektiv samt ger access till nya lärsituationer (jfr Davidsson & Svedin, 1999; Gustavsson, 

2000). Detta är något som respondenterna själva även lyfter fram som något som påverkar deras 

inlärning på ett positivt sätt.  

  

Tabell 3  

Trots denna variation så är inte revisionsmedarbetarna i Göteborg på något sätt låsta vid en viss 

uppdragsportfölj. Även om portföljen generellt sätt innehåller en variation av företag med avseende 

på bransch och karaktär så har medarbetarna möjlighet att välja vilka branscher och/eller storlekar 

på företag som de vill jobba mot (Se tabell 3). Är de mer intresserade av en viss typ av företag så står 

inte ledningen i vägen för deras möjligheter att tillföra en sådan revision till deras uppdragsportfölj.  

De anställda har alltså möjligheter att påverka uppdragsstrukturen utifrån sina preferenser avseende 

arbetsuppgifternas utformning. Det innebär också att de finns möjligheter till inflytande över 

arbetsuppgifterna. Ett inflytande som kan förstås som handlingsfrihet vilket främjar lärande (jfr McGrath, 

2001).  
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Även i fördelningen mellan så kallade "påsbolag" och större bolag finns intressanta aspekter att 

belysa ur ett lärandeperspektiv. Sedan tidigare har vi konstaterat att revisorsassistenterna under det 

första åren längst ner i den organisatoriska pyramiden får ägna sig åt att kontrollera stickprov och se 

så att de har utförts i enlighet med rådande praxis. Denna del av arbetet tränar i första hand 

förmågan att tillämpa regelverk i praktiken vilket är en viktigt del av revisorns kunskap (Wyatt, 

1972). I nästa steg i pyramiden får revisorsassistenterna utföra fler mer komplexa arbetsuppgifter 

kopplade till arbetets bedömningsförmåga (jfr Sirvasta et al, 2002). Denna fördelning gäller generellt 

men inte i de minsta "påsbolagen". I dessa bolag består revisionsteamen ofta av bara en 

revisionsassistent och en påskrivande revisor vilket får till effekt att revisionsassistenten får delta i 

revisonens alla delar i mycket större utsträckning.   

Det innebär att revisorsassistenten vid arbete med mindre "påsbolag" dels ges möjligheten att 

utveckla en större helhetsbild av revisionens samtliga delar och dels ges möjlighet att utveckla 

färdigheter i att göra bedömningar. Detta arbetsorganisatoriska förhållande innebär en förflyttning 

mot en position där revisionsuppdraget kan ses ur ett nytt perspektiv som innebär lärpotentialer för 

utveckling av en helhetsförståelse (jfr Lave & Wenger, 1991). Det innebär också att access ges till nya 

lärsituationer för revisorassistenterna vilket innebär lärpotentialer avseende de professionella 

bedömningarna (jfr Lave & Wenger, 1991). I de mindre teamen får de även en större möjlighet att 

interagera direkt med en mer etablerad deltagare förhållandevis högt upp i den organisatoriska 

pyramiden i form av den påskrivande revisorn då det i dessa mindre team kommer att arbeta nära 

varandra. Detta mer personliga samspel kan förstås som ett samarbete som skapar access till sociala 

resurser i form av den etablerades kompetens och erfarenheter, vilket leder till lärande och 

utveckling för individen (jfr Wenger, 1998).  

  
Tabell 4  

Revisionsarbetet är väldigt beroende av samspelet mellan medarbetarna. Revisionsprocessen 

genomförs i team med flera deltagare och med det gemensamma målet att i slutändan skriva på 

revisionsberättelsen. Varje revision är ett unikt team med olika sammansättning vilket möjliggör 

samspel med många olika individer och därigenom tillgång till en bred uppsättning sociala resurser 

(jfr Lave & Wenger, 1991). På Göteborgskontoret arbetar nästan alla med alla i något team vilket 
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skapar möten med många olika deltagare och dessas kunskaper och erfarenheter. Revisonens olika 

delar från planering till utförande och avslutning delas upp mellan medarbetarna. Således planeras 

och genomförs arbetet i samspel med individerna inom teamet. Inom företaget finns en gemensam 

metodik mall som lärs ut och följs och den ser likadan ut över hela världen vilket förklarar den 

likartade uppdelningen av arbetet. Detta visar att revisionen är väldigt relationell till sin karaktär. 

Precis som de kontextuella perspektivet på lärande så ger oss revisionsarbetet en betoning på det 

sociala samspelet som viktigt för lärande (jfr Lave, 1997).  

Samspelet med andra individer spelar således en avgörande roll för lärandet (jfr Lave, 1988; 

Lave&Wenger,1991; Ellström,1996; Gustavsson, 2000). Genom att revisionsmedarbetarna 

samverkar i kollektiva aktiviteter med varandra så skapas access till lärpotentialer genom att sociala 

resurser i form av etablerade deltagares kunskaper och erfarenheter delas med de nyare 

medarbetarna (Se Tabell 5). Under detta samspel så socialiseras revisionsmedarbetarna in i den 

gemensamma praktiken och de invanda tankemönstren överförs till nästa generation (jfr Öhman et 

al 2002). Just den aspekten att tankemönster och arbetsmetoder överförs och återskapas genom det 

sociala samspelet kan ses som ett uttryck för att lärande har skett (jfr Lave & Wenger 1991; 

Gustavsson, 2000).   

Planeringsstadiet i revisionen är en avgörande del av samspelet eftersom detta innebär såväl 

kommunikation som koordinering. Här ska revisonens olika delar fördelas mellan  

revisionsmedarbetarna (Se Tabell 5). Detta i syfte att se till att samtliga delar i revisionen blir utförda 

samt att inget "faller mellan stolarna". Nykomlingar i praktikgemenskapen blir tilldelade enklare 

rutinmässiga uppgifter medans de mer komplexa uppgifterna samt de som kräver en  

helhetsförståelse för revisionsmomentet tillfaller de som jobbat längre. Genom koordinering skapas 

lärpotentialer för de anställda med avseende på utförandet av en specifik uppgift samt att hålla 

gränser (Wenger, 1998). Genom kommunikation så ges de nyare medarbetarna access till de mer 

erfarnas kunskaper om planeringsstadiet vilket skapar lärpotentialer även på detta område (jfr 

Wenger, 1998).   

  

Tabell 5  

Revisionsmedarbetarna på Göteborgskontoret ger en klar och tydlig bild över upplevelsen av sitt 

eget lärande. Den bild som framträder beskriver hur arbetet nästan uteslutande lärs genom praktiskt 

utförande samt genom att samarbeta med de andra deltagarna i lärmiljön (Se Tabell 6). Detta 
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förstärker ytterligare bilden av revisionsbranschen som en miljö där deltagande i den gemensamma 

praktiken inom kontexten villkorar lärandet (jfr Leontiev, 1978; Lave & Wenger, 1991; Ellström, 

1996; Gustavsson 2000). Genom att delta i de sociala praktikerna så skapas förflyttningar. Dessa 

förflyttningar är både vertikala där medarbetare rör sig mot ett mer centralt deltagande i 

praktikgemenskapen och horisontella förflyttningar till olika perspektiv. Deltagande i praktiken och 

samspelet inom lärmiljön ger medarbetarna access till olika sociala resurser och lärsituationer som 

skapar potentialer för lärande i det dagliga arbetet (jfr Lave & Wenger, 1991; Gustavsson, 2000). 

Revisonsmedarbetarnas yrkesidentiteter utvecklas inom dessa ramar (Thunborg, 1999)  vilket 

återspeglar de olika positionerna i praktikgemenskapen.  

  

Tabell 6  

Som tidigare konstaterats innebär revisionsbranschens fokus på erfarenhetsbaserade rutiner att 

överförandet av tidigare tankemönster blir av stor vikt (Öhman et al, 2002). Här spelar samspelet en 

stor roll då den möjliggör och öppnar dörrar till sociala resurser och lärsituationer för de anställda. 

Det framgår även tydligt i det empiriska materialet att ett stort fokus av arbetet ligger just på 

samspelet mellan individer (Se Tabell 5 och Tabell 6). De förflyttningar som sker i arbetet ger 

nykomlingar access och möjliggör lärande i samspel med många olika etablerade deltagare (Se tabell 

7). Detta är ett tydligt exempel på hur metodik och tankemönster överförs från en generation till en 

annan (jfr Öhman et al, 2002).  

  

Tabell 7  
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Även problemlösningen präglas av ett samspel där interaktionen med kollegor ges en central roll. 

Först och främst kan sägas att även de nyanställda ges delaktighet i problemlösning. Det är inget tal 

om att lämna över en problematisk uppgift till någon mer etablerad kollega utan stöter nykomlingar 

på ett problem så löser de dem själva. Detta kan även beskrivas som att de mindre etablerade 

deltagarna i lärmiljön ges ansvar för att lösa uppkomna problem. Problemlösningen i sig präglas på 

Göteborgskontoret av att man frågar någon mer etablerad kollega alternativt en kollega på samma 

organisatoriska nivå men med mer erfarenhet gällande det specifika problemet. Då alla medarbetare 

besitter olika kunskaper så finns lösningen på problemet alltid innanför väggarna i lärmiljöns sociala 

resurser. Genom att de nyare medarbetarna ges ansvar och möjlighet att delta i problemlösningen 

så ges de också access till sociala resurser då de frågar äldre medarbetare efter lösningar (Se tabell 

8) (jfr Davidson & Svedin, 1999; Gustavsson, 2000).  

  

Tabell 8  

De samspelsformer som sker i revisionsarbetet skapar informella lärlings- och mentorskapsband 

mellan de etablerade deltagarna och de nyare deltagarna. Under detta lärlingskap sker ett lärande 

där nykomlingar lär sig arbetets tankemönster och strukturerna i arbetet återskapas. Detta genom 

att de äldre deltagarna genom sitt tolkningsföreträde överför legitima kunskaper till de nyare 

medarbetarna och därigenom också vägleder dem i utvecklingen av deras yrkesidentiteter (Lave & 

Wenger, 1991). Men det finns på Göteborgskontoret även ett formellt mentorskap där samtliga nya 

deltagare blir tilldelade en mentor ("Councelor") som följer medarbetaren under dess utveckling. 

Detta är en form av formellt mentorskaps utbyte där mentorn och adepten har formella samtal c:a 2 

gånger per år. Under dessa samtal avhandlas adeptens utveckling och adepten ska till samtlaet ha 

samlat in fem stycken omdömen från kollegor på kontoret som ligger till grund för samtalet. Under 

dessa samtal ges möjlighet till nyttig reflektion kring arbetet och den personliga utvecklingen. Denna 
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möjlighet till reflektion ökar transparensen i arbetet (Se tabell 9) vilket ökar möjligheterna att 

tillvarata de lärpotentialer som finns i arbetet (jfr Lave&Wenger, 1991)  

  
Tabell 9  

Utöver dessa två samtal som mentor och adept har två gånger per år så sker en annan form av 

feedback på kontoret under det löpande arbetet. De finns ett system på kontoret där samtliga 

arbetsuppgifter som utförs alltid granskas av någon högre upp i pyramiden. Det innebär att de 

anställda varje gång de utför en arbetsuppgift får möjligheten att reflektera kring sitt arbete och 

synpunkter på hur de ska förändra sitt beteende (jfr Frese & Altmann, 1989). Denna  

feedbackstruktur (Se tabell 9) hjälper till att öka transparensen i arbetet genom att ge möjligheter 

för de anställda att reflektera över sitt arbete och lärande (jfr Lave & Wenger, 1991). Genom att 

revisionsmedarbetarna får ständig återkoppling på sina arbetsuppgifter så får de också ökade 

möjligheter att effektivt ta till sig de lärpotentialer som finns i arbetet. Detta eftersom de ständigt får 

synpunkter angående vilket beteende som är positivt och därför ska tillvaratas och vilket som är 

negativt och ska ersättas eller förbättras (Se tabell 9).  

Möjligheterna till reflektion i arbetet ges inte endast under de formella samtalen mellan mentor och 

adept. Det har framgått att arbetet på Göteborgskontoret är under ständig diskussion. Dessa 

diskussioner kan ske dels under arbetets gång men även under fikaraster. Denna kommunikation (jfr 

Wenger, 1998) sker med medlemmar i teamen men kan även vara interkontextuellt med 

medlemmar över teamgränserna (Se tabell 10). Exempel på ämne som kan diskuteras är ett problem 

som uppstått och lösningen på detta. Detta blir ytterligare ett uttryck för att revisorsprofessionen är 

en praktik av relationell karaktär där lärpotentialer uppstår i de olika sociala mötena medarbetare 

emellan (jfr Vygotsky, 1995; Lave & Wenger, 1991, Lave, 1997). Dessa diskussioner är ett bra 

exempel på hur möjligheter till reflektioner kring arbete och lärande kan ta sig uttryck under 

arbetets gång. Detta bidrar ytterligare till att öka transparensen (Se tabell 10) i arbetet och öka 

möjligheterna till att tillvarata de lärpotentialer som finns i arbetet (jfr Lave & Wenger, 1991).  
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Tabell 10  

5.2 Stockholmskontorets lärmiljö  

Arbetets organisering med avseende på organisationsstrukturen på Stockholmskontoret följer den 

globala pyramidstruktur som gäller för samtliga EY-kontor och som tidigare beskrivits gällande 

Göteborgskontoret. På Stockholmskontoret ser begreppsanvändningen för de olika befattningarna 

ut som så att revisionsmedarbetarna benämns om "auditors" de två första åren och sedan som 

"senior" det tredje och fjärde året. Arbetsuppgifterna fördelas utifrån deras utformning i förhållande 

till individens plats i den organisatoriska strukturen. Som "auditor" längst ner i pyramiden görs 

enklare arbetsuppgifter som exempelvis att gå igenom löneprocessen. Redan under andra året 

stegras komplexiteten genom att svårare arbetsuppgifter får göras. Exempel på svårare uppgifter 

som ges auditors under andra året är att kontrollera rapporter till skatteverket. Som senior ges 

sedan medarbetarna än mer komplexa uppgifter men även ett större ansvar. Detta genom att 

seniors får förtroende att börja granska yngre medarbetare och ge dem feedback och återkoppling 

på deras arbete. Eftersom detta är ett sätt att kvalitetssäkra från organisationens sida så ses 

tilldelningen av denna arbetsuppgift som ett ansvarsförtroende som läggs på de anställda.  

Genom denna stegring av komplexiteten i uppgifterna skapas förflyttningar vertikalt i lärmiljön (Se 

tabell 11). De nya deltagarna flyttas således närmare de etablerade vilket ger access till nya 

lärsituationer och i och med det så skapas även potentialer för lärande (jfr Lave, 1997; Wenger, 

1998). Således främjar ökningen av komplexiteten i uppgifterna lärandet (jfr Davidson & Svedin, 

1999). Även genom att tilldela de anställda ökat ansvar skapas lärpotentialer (McGrath, 2001). 

Genom att i detta fall ge seniors möjligheten att granska yngre medarbetare så ges de en tydlig 

handlingsfrihet att själva avgöra hur detta uppdrag utförs på bästa sätt. Även i detta fall skapas 

förflyttningar för de nya medlemmarna till en position närmare de etablerade deltagarna (jfr Lave, 

1997; Wenger, 1998)  
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Tabell 11  

På Stockholmskontoret finns möjligheterna till att snabbare stegra mot mer komplexa uppgifter. 

Medarbetarna på Stockholmskontoret beskriver en bild av den egna drivkraften och viljan som 

centralt för att just få möjlighet till detta (Se Tabell 11). Precis som Akre & Ludvigsens (1997) 

resonemang om att initiativförmågan kan öppna dörrar och ge snabbare access till nya lärsituationer 

så kan den egna initiativförmågan definierad som "driv" i detta fall snabba på de vertikala 

förflyttningarna uppåt i lärmiljön mot nya positioner och perspektiv samt access till nya 

lärsituationer i termer av tilldelning av arbetsuppgifter och ansvar (se Tabell 11). Detta skapar 

lärpotentialer (jfr Lave & Wenger, 1991; Lave, 1997; Wenger, 1998; Gustavsson, 2000). Därigenom 

finns möjligheterna att skapa sig snabbare access till nya lärpotentialer och därigenom snabba på 

inlärningsprocessen på Stockholmskontoret genom den individuella initiativförmågan.  

Men det finns en potentiell bromskloss för dessa förflyttningar på Stockholmskontoret. 

Medarbetarna beskriver det som att då kontoret står inför stora utmaningar med en hög 

personalomsättning, där många lämnar arbetet efter bara några år, så gör det att pyramiden 

behöver fyllas på med mycket nytt folk underifrån. Ibland blir det svårt att nyrekrytera i tillräcklig 

utsträckning underifrån. Det innebär att i perioder får seniors gå ner och göra auditors jobb då det 

inte finns tillräckligt många auditors i pyramiden. Detta blir en motsatt förflyttning från nya och 

tillbaka till gamla positioner och perspektiv och som hindrar access till nya lärsituationer (jfr 

Lave,1997; Wenger, 1998). Därigenom bromsas lärandet genom att lärpotentialerna begränsas då 

tid behöver läggas på mindre komplexa uppgifter istället för mer komplexa (Se tabell 11).  

På Stockholmskontoret är arbetet organiserat i olika avdelningar där deltagarna tillhör olika 

revisionsteam men inom en och samma avdelning (Se tabell 12). Indelningen i avdelningar definieras 

utifrån kundunderlagets karaktäristika och de grupper som finns är Finans, Fastighet, Global  
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Accounts (svenska dotterbolag i utländska koncerner), Publika bolag, Tillväxt (ägarledda bolad) samt 

IVD (Icke vinstdrivande föreningar, stiftelser m.m.). Detta innebär att variationen med avseende på 

storlek på företag och karaktär på företag som revisionsmedarbetarna jobbar mot inte kommer av 

sig själv som en naturlig följd av organisationsformen. Den enda avdelningen som i princip per 

automatik låter nykomlingarna jobba mot ett varierat underlag av företag med avseende på 

branschtillhörighet är tillväxtavdelningen. Detta innebär att lärpotentialer som kan skapas av 

förflyttningar mellan olika perspektiv (jfr Gustavsson, 2000) uteblir på de flesta avdelningar i 

Stockholm.  

Även i fördelningen av "påsbolag" så ser strukturen ungefär likadan ut där tillväxtavdelningen jobbar 

med den största variationen av "påsbolag" och större bolag (Se tabell 12). Det har tidigare 

konstaterats att arbete med påsbolag ger ett perspektiv som möjliggör utvecklingen av en större 

helhetsbild över revisionen och utvecklar kunskaper som inte ges av de större uppdragen där 

enskilda och mer specifika delar av revisionen tilldelas nykomlingarna. Det innebär att även i detta 

avseende kan många av Stockholmskontorets avdelningar gå miste om lärpotentialer kopplade till de 

förflyttningar mellan perspektiv som skapar access till olika lärsituationer som en större variation 

med avseende på påsbolag kan innebära (jfr Lave, 1997; Wenger, 1998; Davidson & Svedin, 1999).  

  

Tabell 12  

Intervjupersonerna på Stockholmskontoret ger en samstämmig bild av att revisionsarbetet är väldigt 

beroende av samspelet mellan individer. Lagspelare är ett återkommande begrepp i beskrivningarna 
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av vilka egenskaper som definierar en bra revisorsassistent. Respondenterna beskriver det som att 

revisionsteamet har ett gemensamt mål och det är att skriva på revisionsberättelsen. Detta kan inte 

göras förens samtliga delar av revisionen är genomförda och det är i detta avseende som det blir 

viktigt att stödja varandra så att samtliga arbetsuppgifter blir genomförda på ett acceptabelt sätt. 

Det kan konkret handla om att hjälpa en kollega som har en fråga eller att helt enkelt ge ett mer 

praktiskt stöd till en teammedlem som har många eller betungande uppgifter kvar att göra.  

Det är i detta teamarbete som potentialer för lärande skapas (Se tabell 13). Genom deltagande i den 

gemensamma praktiken ges access till sociala resurser i form av de mer etablerade deltagarnas 

kunskaper och erfarenheter vilket möjliggör lärande (jfr Lave & Wenger, 1991; Gustavsson, 2000).  

Det är under arbetet och samspelet i teamen som de invanda tankemönstren går vidare till nästa 

generation av praktiker (jfr Thunborg, 1997). Då revisionsmedarbetarna deltar i många olika team så 

ges de också access till flera olika kontexter i vilka lärande kan ske. Detta är även något som 

respondenterna även bekräftar i intervjuerna. De nämner att en stor källa till hur de lär sig sitt 

arbete är genom "learning by doing" och med hjälp av kollegorna d.v.s. genom att delta i 

arbetsprocesserna samt genom att lära sig av kollegor. Även andra lärandeformer diskuterades 

under intervjuerna. Bland annat nämndes internutbildningar. Då båda kontoren är verksamma i 

samma organisation så genomgår de centralt samordnade utbildningar vilket innebär att 

medarbetare på samtliga kontor tillhörande organisationen genomför samma utbildningar. Därför 

kommer inte internutbildningarna att diskuteras närmare då inga skillnader finns.   

  

Tabell 13  

Även i problemlösningen finns potentialer för lärande. Detta då en problemsituation också kan ses 

som en lärsituation (Davidson & Svedin, 1999). Respondenterna ger också en bild av att potentiella 

problemsituationer är ett vanligt inslag i vardagen. Samtliga tillfrågade intervju personer säger att 

det dagligen uppstår situationer som de inte stött på tidigare något som i detta avseende kan 

definieras som en problemsituation (Se tabell 14). Problemlösningen på Stockholmskontoret ser ut 
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som så att oavsett hur länge man har jobbat eller på vilken position i pyramiden man befinner sig ges 

delaktighet i problemlösning. För att ha möjlighet att ta tillvara de lärpotentialer som finns i 

problemsituationerna är det viktigt att de ges denna delaktighet och ansvar att hitta lösningar (jfr 

Davidson & Svedin, 1999; Gustavsson, 2000). Detta eftersom access till dessa lärsituationer 

förutsätter delaktighet i problemlösningen (Lave & Wenger, 1991).   

  

Tabell 14  

Själva problemlösningsförfarandet sedan verkar i Stockholm ske i steg. Första steget vid ett 

uppkommet problem är att försöka slå i böcker, lagar och regler för att försöka hitta en lösning. 

Andra steget är att ta reda på hur samma uppgift löstes tidigare år. I tredje hand så frågar man 

någon kollega i teamet om hjälp. Därmed hamnar inte den interaktiva delen av problemlösningen i 

första hand utan problemet löses i första hand individuellt (Se tabell 15). Lave (1988) hävdar att 

hjärnan lär sig bäst i samspel med omgivningen den verkar i. Något som även Vygotsky (1995) och 

fler har poängterat (Lave & Wenger, 1991; Gustavsson, 2000). Därmed kan denna avsaknad av direkt 

interaktion i problemlösningen bidra till sämre tillvaratagande av de lärpotentialer som finns i 

problemlösningen eftersom den access som det interaktiva samspelet ger till sociala resurser inte tas 

tillvara (jfr Lave & Wenger, 1991; Gustavsson, 2000). Det ska dock nämnas att respondenternas svar 

skiljde sig åt. Detta kommer tas upp närmare i diskussionsavsnittet.  
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Tabell 15  

Stockholmskontoret tillämpar formell handledning. Alla nya medarbetare blir tilldelade en 

handledare ("councelor") som är med och stöttar under resans gång. Mentorn och adepten träffas 

två gånger per år och diskuterar den personliga utvecklingen. Till varje möte ska adepten ha samlat 

in omdömen angående den egna insatser från fem olika medarbetare på olika positioner i företaget. 

Dessa omdömen ligger som grund för samtalet. Under dessa samtal ges nykomlingen chansen till 

reflektion över sitt arbete och sin egen utveckling. Detta kommer att öka transparensen i arbetet 

vilket ger möjligheter att bättre ta tillvara på de lärpotentialer som finns i arbetet (jfr Lave & 

Wenger, 1991).  

På Stockholmskontoret sker också en löpande feedback i form av att de anställda på samtliga utförda 

arbetsuppgifter får granskning från en kollega högre upp i hierarkin (Se tabell 16). Sådan feedback 

ger de anställda möjlighet att reflektera kring sina beteenden och handlingar (Frese & Altmann, 

1989).  Detta kommer likt fallet med mentorskapsförhållandet att innebära ökad transparens i 

arbetet och därigenom förbättra möjligheterna att tillvarata de lärpotentialer som finns i arbetet (jfr 

Lave & Wenger, 1991).   

  

Tabell 16  

5.3 Jämförande analys  

Om vi börjar med att titta på möjligheterna till reflektion på de båda kontoren så kan vi konstatera 

att det inte framträder några tydliga skillnader. Skillnader i möjligheterna till reflektion hade 

försämrat transparensen i arbetet vilket hade kunnat medföra olika möjligheter att ta till sig de 

lärpotentialer som finns i arbetet (jfr Lave & Wenger, 1991). Skillnader i möjligheterna till reflektion 

hade kunnat försvåra analysen eftersom detta hade inneburit att inte enbart frågan kring vilka 

lärpotentialer som finns i arbetet var av vikt för att beskriva lärmiljön utan ställning skulle även 

behöva tas till hur skillnaderna med avseende på transparens i arbetet spelat in. Då båda kontoren 

befinner sig inom samma organisation har vi kunnat hitta tydliga likheter på denna punkt. Dessa 

likheter beror på centralt styrda riktlinjer i fråga om hur utvecklingen av medarbetare ska ske. Dessa 

har gett till följd att båda kontoren har ett system med ett formellt lärlingskap mellan mentor och 

adept där de träffas lika många gånger under ett år på de båda kontoren och där andra kollegors 
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omdömen ligger till grund för feedbacksamtalen. Kontoren har även samma riktlinjer och regler 

gällande hur själva revisionsarbetet ska kvalitetssäkras. Detta får också till följd att transparensen i 

arbetet blir likadant på de båda kontoren med avseende på att alla arbetsuppgifter som utförs 

granskas av någon högre upp i pyramiden. Således kan konstateras att inga tydliga skillnader med 

avseende på möjligheterna till reflektion i arbetet har framträtt i de empiriska beskrivningarna. Det 

föranleder oss också att anta att medarbetarna på de båda kontoren arbetar i en i allt väsentligt lika 

transparent miljö och har samma möjligheter att tillvarata de lärpotentialer som finns i arbetet. 

Eventuella skillnader i lärmiljöerna kommer således att grunda sig i skillnader i vilka lärpotentialer 

som finns på arbetsplatsen.  

När det gäller arbetets organisering så finns tydliga lärpotentialer kopplade till  

organisationsstrukturen. Den pyramidformade strukturen med sina tydliga hierarkiska steg skapar 

förflyttningar vertikalt i lärmiljön genom mer komplexa uppgifter och ett större individuellt ansvars 

med åren vilket möjliggör lärande (jfr Davidson & Svedin, 1999; Gustavsson, 2000; McGrath, 2001). 

Denna organisationsstruktur är en global företeelse inom organisationen. Det faktum att de båda 

undersökta kontoren verkar inom EY gör att det inte finns några skillnader dem emellan med 

avseende på denna aspekt av organisationsstrukturen. Därmed skiljer sig inte heller de båda 

lärmiljöerna åt när det gäller lärpotentialer kopplade till denna aspekt av organisationsstrukturen 

och den naturliga stegringstakten i den gradvisa förflyttning in i ett allt mer etablerat deltagande 

som den ger upphov till.  

Däremot så finns en viktig skillnad att belysa i möjligheterna att snabbare stegra mot mer komplexa 

uppgifter och ett större ansvarstagande. Själva möjligheten i sig var likartad på båda kontoren. I båda 

fallen ges möjlighet till snabbare stegring mot mer komplexa uppgifter och ansvar om det personliga 

drivet finns. Detta stämmer väl överens med den tidigare teoretiska diskussionen om att den 

individuella initiativförmågan kan påverka i vilken utsträckning och/eller hur snabbt nykomlingar 

erbjuds access till sociala resurser och nya lärandesituationer av de etablerade praktikerna (jfr Akre 

& Ludvigsen, 1997; Lave & Wenger, 1991). Men på Stockholmskontoret framträdde bilden av ett 

hinder för den vertikala förflyttningen från nykomling till mer etablerad praktiker kopplat till 

personalförsörjningsproblem. Problem att fylla på den organisatoriska pyramiden underifrån genom 

nyrekryteringar kan förhindra eller i alla fall bromsa upp denna förflyttning. Istället för att få tillgång 

till nya lärpotentialer i arbetet genom förflyttning till nya positioner och perspektiv samt access till 

nya lärsituationer riskerar revisorsassistenter att få tillbringa tiden med att ta ett steg tillbaka till ett 

snävare perspektiv och jobba med mindre komplexa och mer avgränsade arbetsuppgifter som de 

redan bemästrat. I relation till det teoretiska ramverket kan detta beskrivas som en ny aspekt av hur 

arbetets organisering villkorar lärande. Denna aspekt växte fram som en ny subkategori inom 

ramarna för kategorin arbetets organisering i den riktade kvalitativa innehållsanalysen. Vi vill inte gå 

så långt som att hävda att denna baklängesförflyttning innebär ett baklängeslärande, men det kan i 
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alla fall ses som ett tillfälligt avbrott eller stillestånd i den förflyttning mot ett mer etablerat lärande 

som beskriver revisorsassistentens lärprocess (jfr Lave & Wenger, 1991).   

Variation i arbetsuppgifterna har i tidigare forskning konstaterats gynna lärande i arbetet (Davidsson 

& Svedin, 1999; Gustavsson, 2000) vilket teoretiskt kan förstås som att horisontella förflyttningar 

mellan olika positioner och perspektiv i sig självt, samt den access till olika typer av lärsituationer 

som sådana förflyttningar medför, skapar nya lärpotentialer för individen (Lave & Wenger, 1991; 

Gustavsson, 2000). Med avseende på denna aspekt av arbetets organisering framträder en tydlig 

skillnad mellan de båda kontorens lärmiljöer. På Göteborgskontoret, som bara har en specialinriktad 

revisionsavdelning i form av fastighetsavdelningen, erbjuds individen som en följd av detta sätt att 

organisera arbetet en helt annan uppdragsdiversifiering med avseende på sådant som kundernas 

storlek, ägarstruktur och branschtillhörighet jämfört med hur det ser ut på Stockholmskontoret. På 

Göteborgskontoret jobbar man naturligt mot fler mindre bolag än i Stockholm, en uppdragstyp och 

position som snabbt ger ett helhetsperspektiv och möjliggör utveckling av en helhetsförståelse av 

revisionsprocessen. På de större uppdragen tar det längre tid innan man tilldelas arbetsuppgifter 

som innebär förflyttning till ett sådant helhetsperspektiv. Det gör att medarbetarna på  

Göteborgskontoret rent generellt, mot bakgrund av denna naturliga variation av olika aspekter av 

arbetsuppgifternas utformning och karaktär, får tillgång till en bredare uppsättning lärpotentialer än 

de på Stockholmskontoret (jfr Lave & Wenger, 1991; Davidsson & Svedin, 1999; Gustavsson, 2000, 

McGrath, 2001). Stockholmskontorets uppdelning i specialiserade avdelningar innebär istället att de 

får en mindre varierad uppdragsstruktur i sitt arbete vilket leder till färre förflyttningar mellan 

perspektiv och mindre variation i de lärsituationer som de naturligt ges access till, varför de också får 

tillgång till en mindre varierad uppsättning lärpotentialer (jfr Lave & Wenger, 1991). Undantaget på 

Stockholmskontoret är tillväxtavdelningen, vilken mer liknar Göteborgskontorets förutsättningar, där 

det förekommer större variation i kundunderlaget avseende bolagsstorlek och  

branschtillhörighet men dock inte när det gäller ägarförhållandena då det uteslutande handlar om 

ägarledda bolag.  

På båda kontoren framträder en samstämmig bild av revisionsyrket som avhängigt ett fungerande 

samspel individer emellan. Samtliga intervjupersoner på de båda undersökta kontoren ger en klar 

och tydlig bild av att samspelet med kollegor är viktigt i arbetet. Detta samspel leder också till 

lärpotentialer för individerna. Först och främst så betraktas det sociala samspelet mellan individer 

och deras omgivning som det sätt på vilket lärande sker i ett kontextuellt perspektiv på lärande i 

arbetet (Lave & Wenger, 1991; Gustavsson, 2005). Enda sedan Vygotskys teoretiseringar om att 

potentialen för lärande är större om det sker i samspel med andra än som en individuell process så 

har detta perspektiv växt och belyst att lärande har en relationell karaktär (Leontiev, 1995). 

Gustavsson (2000) beskriver det väldigt enkelt som att lärande är beroende av samspel människor 

emellan.  I vårat fall med revisionsmedarbetare så ges de genom deltagande i lärmiljön access till de 
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etablerade deltagarnas kunskaper och erfarenheter, vilka fungerar som sociala resurser för lärande 

(jfr Lave & Wenger, 1991). Därigenom skapas lärpotentialer. Vi kan konstatera att empirin i denna 

studie ger ytterligare tyngd åt de kontextuella perspektivets syn på lärande som beroende av 

samspelet människor emellan.  

En problemsituation kan likställas med en lärsituation. Detta av den enkla anledningen att om det är 

något som man inte känner till så finns det en möjlighet att lära sig det. Det finns lärpotentialer om 

medarbetare ges möjligheter till delaktighet i och ansvar för problemlösning i arbetet (Davidson & 

Svedin, 1999; Gustavsson, 2000). Det finns gott om potentialer att lära sig genom problemlösning på 

de båda kontoren. Samtliga intervjupersoner på de båda kontoren uppger att problemsituationer 

definierat som situationer man inte känner till lösningen på sedan tidigare uppstår dagligen i 

revisionsarbetet. Den bild som framträder är därför att förekomsten av problemsituationer inte 

skiljer sig åt mellan kontoren. Båda kontoren ger också deltagarna delaktighet och ansvar i lösandet 

av problemen. Inte heller i det avseendet finns några nämnvärda skillnader kontoren emellan. 

Däremot finns vissa skillnader i svaren gällande hur problemlösningen sker rent praktiskt. De 

empiriska beskrivningarna skapar en bild av att man på Göteborgskontoret tenderar att oftare fråga 

och samarbeta med sina medarbetare kring problemlösningen, medan man på Stockholmskontoret i 

större utsträckning försöker lösa problemen på egen hand. Kopplar vi detta till diskussionen ovan om 

samspel och dess betydelse för lärandet så finns anledning att tolka detta förhållande som att de på 

Göteborgskontoret är bättre på att ta tillvara på de lärpotentialer som problemlösningen ger då de 

använder en mer interaktiv metod för att lösa dem och därför får nytta av att det sociala samspelet 

mellan människor gynnar lärande (jfr Vygotsky, 1995, Lave, 1988; Lave & Wenger, 1991; Wenger,  

1998). Det ska dock sägas att svaren på detta område i viss mån varierade inom de båda kontoren. I 

Göteborg fanns vissa inslag av att lösa problem själva och i Stockholm fanns inslag av att i första 

hand fråga om hjälp. Därmed så kan det finnas anledning att beakta att vilken metod i 

problemlösningen som tillämpas kan vara mer beroende av vem individen är och hur denna föredrar 

att ta sig an problemlösning snarare än vilket kontor som han/hon jobbar på.   

  

  

6 Slutsatser  
  

6.1 Besvarande av frågeställning  

Lärmiljöerna på de båda kontoren karaktäriseras av samspelet individer emellan. Arbetsuppgifterna 

utförs i team där koordinering, samarbete och kommunikation är fundamentalt för att kunna uppnå 

målen. Det finns en tydlig struktur i lärmiljöerna där äldre mer etablerade deltagare genom 
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samspelet med nyare medarbetare överför de tankemönster som präglar arbetet till nyare 

medarbetare. På detta sätt får de nya medarbetarna genom samspelet möjligheter att lära sig 

arbetssätt av de äldre mer etablerade varför lärmiljöerna återskapas som en följd av och ett uttryck 

för lärande.   

Lärmiljöerna på de båda kontoren kännetecknas också av goda möjligheter för att ta tillvara på 

lärpotentialer genom att de präglas av transparens i arbetet. Möjligheterna till reflektion är tydliga 

genom det formella lärlingskapet mellan adept och mentor, genom diskussioner med medarbetare 

samt genom en ständig feedback på utförda arbetsuppgifter. Genom att de anställda får möjligheter 

till reflektion så gör de att de får större möjligheter att lära sig av de lärpotentialer som finns i 

arbetet. De innebär även att de får återkoppling på sitt handlande och sina beteenden. Även denna 

återkoppling gör att de anställda lättare kan lära sig i arbetet vilka beteenden som förväntas av dem.  

Lärmiljöerna karaktäriseras även av att de anställda på daglig basis stöter på problemsituationer. De 

anställda ges stort ansvar för att lösa problemsituationerna. Genom att de ges delaktighet i 

problemlösningen så innebär det för deras lärande att de får möjlighet att ta tillvara på den 

lärpotentialen.   

Eftersom de båda kontoren verkar inom samma kontor så delar de en identisk organisationsstruktur. 

Denna karaktäriseras av en hierarkisk struktur där deltagarna ges större ansvar och mer komplexa 

uppgifter ju högre upp i pyramiden de kommer. Det innebär att medarbetarna får möjligheter till 

lärande och utveckling i takt med att de stiger uppåt i pyramiden. Det är möjligt att stiga snabbare i 

rang om det personliga drivet finns där. Här hittade vi dock en skillnad i de båda lärmiljöerna där 

medarbetarna på Stockholmskontoret på grund av problem med personalförsörjningen kan få 

svårare att stiga då de måste gå ner och fylla på pyramiden på grund av personal brist. Det innebär 

att medarbetarna i Stockholms kan bromsas i sina lärprocesser på grund av detta. Något som 

framträtt som en ny aspekt av hur arbetets organisering villkorar lärande och som därigenom kan 

ses som en berikning av den situerade lärteorins förståelse för lärande i arbetet i en 

revisionskontext.  

En annan skillnad lärmiljöerna emellan är dess indelning och avsaknad av indelning i mindre grupper. 

I Stockholms karaktäriseras miljön av att kontoret är indelat i olika avdelningar med avseende på 

företagsstorlek och karaktär. I Göteborg däremot finns ingen uppdelning. Detta får till effekt att 

variationen av företag är större för de anställda i Göteborg än i Stockholm. Det innebär att 

medarbetarna i Göteborg att deras lärande gynnas i förhållande till de i Stockholm då variation i 

arbetsuppgifterna kan främja lärandet.  

6.2 Avslutande diskussion  

Vad innebär då dessa skillnader för revisorsassistenterna och deras lärmiljö med avseende på det 

stundande revisorsprovet. Vi vet sedan tidigare att de som skrivit provet från Göteborg har en högre 
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godkännandegrad än de som skrivit från Stockholm.  Om dessa kan tänkas bero på skillnader i 

lärmiljöerna på det båda kontoren skulle till exempel skillnaden i möjligheten att skapa sig 

lärpotentialer kunna förstås som en fundamental skillnad kontoren emellan. Orsakerna till just den 

skillnaden, att Stockholmskontoret begränsas av personalförsörjningsproblem är värda att diskuteras 

också. Stockholmskontorets storlek gör att de har en mycket större pyramid i förhållande till 

Göteborg. Detta i kombination med en hög personalomsättning i branschen verkar orsaka problem 

för Stockholmskontoret att försörja pyramiden effektivt vilket gör att medarbetare i perioder tvingas 

ta steget ner och göra arbetsuppgifter på en lägre nivå i pyramiden än där dem formellt befinner sig. 

Detta skulle teoretiskt beskrivas som en baklänges vertikal förflyttning från etablerad deltagare till 

ny i praktikgemenskapen (Lave, 1997 ; Wenger, 1998) vilket är synnerligen anmärkningsvärt då det i 

detta fall motverkar skapandet av lärpotentialer. Det kan även få effekter på vilken press som sätts 

på revisorsassistenterna i strävan efter att få in fler auktoriserade revisorer på kontoret. Det kan 

uppstå ett behov uppåt i pyramiden vilket skulle kunna sätta press på revisorsassistenter att skriva 

provet snabbare än vad som är optimalt. Just detta har inte undersökts i studien och resonerandet 

blir således endast spekulativt.   

Detta faktum att det finns en större variation med avseende på karaktär på företag kan tänkas 

påverkar lärandet med avseende på revisorsexamen. Revisionsprocessen ställer krav på revisorn att 

kunna genomföra riskbedömningar (Sirvasta et al 2002). Dessa riskbedömningar innefattar både 

många olika moment men kan även te sig olika beroende på bransch eller storlek på företaget  

(Blocher & Willngham, 1993). Då revisionsprovet avser att mäta en bred kunskap som tentanderna 

bör ha tillförskaffat sig bör således en variation i kundunderlag med avseende på storlek och bransch 

kunna skapa nödvändiga potentialer för lärande (Lave,1997, Wenger, 1998 ; Davidsson&Svedin 

1999). Genom denna variation skapas en horisontell förflyttning i sidled vilket möjliggör nya 

perspektiv in i praktikgemenskapen och lärandet breddas på så vis (Österlund, 1997; Lave&Wenger 

1991).  Dessa horisontella förflyttningar skapar i Göteborg dels fler gränsöverskridande möten 

mellan praktikgemenskaper av olika karaktär ( företag) men även i form av möten med fler 

etablerade men även nya deltagare (Lave&Wenger, 1991).   

Således skulle en mix av uppdrag innehållande en väsentlig del mindre bolag kunna leda till att 

revisorsassistenterna skapar sig nödvändiga kunskaper inför kommande revisorsexamen. Att arbeta 

med små företag ger helhetsförståelse samt lärande i att planera utifrån professionella bedömningar 

av riskfaktorer/potentiella felkällor.  Detta skulle  med avseende på revisorsexamen kunna vara 

fördelaktigt då en sådan även innehåller frågor kopplade till revisionens bedömningskriterium. 

Däremot ger arbete med större bolag tillgång till mer komplexa uppgifter vilka inte kan fås vid arbete 

med små bolag. Det är även konstaterat att i Göteborg så får en större andel av  

revisorsassistenterna arbeta med flera" påsbolag". Eftersom Göteborgskontoret inte är indelat i 

avdelningar så ges samtliga assistenter en viss del av uppdragsportföljen små bolag. Den enda 
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avdelningen i Stockholm som liknar uppdelningen i Göteborg är tillväxt avdelningen. Där liknar 

fördelningen av uppdragen den som finns i Göteborg. I de övriga avdelningarna i Stockholm 

innehåller uppdragsportföljerna mindre av de små "påsbolagen".  

Denna anmärkning skulle kunna bidra till att Göteborgskontoret har högre godkännandegrad än 

Stockholm men vad som i detta avseende blir ännu mer intressant att fråga sig är huruvida 

tillväxtavdelningen i Stockholm har högre godkännandegrad än övriga avdelningar? Några siffror på 

detta finns inte tillgängliga för denna studie men genom att besvara denna hypotes skulle viktig 

information kunna tillgängliggöras i förståelsen över hur revisorsassistenter lär sig sitt arbete. Det 

kan även diskuteras hur den optimala fördelningen skulle se ut med avseende på revisorsprovet. Vi 

vet att båda skapar fördelar genom att de tillför olika dimensioner av kunskap. Provet är uppbyggd 

så att det är viktigt att kunna göra bedömningar och ah regelkunskap men frågorna är trots det 

ganska komplexa. Många som har klarat provet upplever det som tufft och jämställer det på ett 

ungefär med ett allmänläkarprov där revisionens många delar avhandlas. Därmed blir också 

avvägningen mellan bred kunskap och djup kunskap fundamental för resultatet.   

Individens roll har inte diskuterats nämnvärt i denna studie som har haft sitt fokus på arbetets 

kontexter. Men vi har kunnat se att visa individuella särdrag som kan påverka lärandet åt ena eller 

andra hållet i empirin. Bland annat kan vi se att den individuella initiativförmågan eller drivet kan 

leda till att visa individer snabbare ge access till komplexare uppgifter. Således ställs frågor kring hur 

dessa individuella faktorer påverkar lärandet med avseende på provet? Kan det vara så att de som 

klarar provet är de som är mest drivna? Det skulle i så fall innebära ett antagande om att de som 

jobbar på Göteborgskontoret är mer drivna än de i Stockholm vilket känns som ett orimligt 

antagande. Även när det gäller problemlösningen upptäcks vissa individuella skillnader i huruvida en 

interaktiv problemlösning tillämpas där kollegor frågas om assistans. Vissa väljer att fråga direkt 

medans andra inte gör det. Detta ställer frågan om huruvida de som tillämpar en interaktiv 

problemlösning är de som klarar sig bäst på provet? Denna fråga kan inte denna studie besvara men 

de faktum att revisorsassistenterna ges fullt ansvar att lösa problemen och därigenom involveras i 

processen bör enligt vår mening ha överordnad betydelse. De allra svåraste problemen som inte kan 

lösas genom att titta i regelverk eller tidigare år kommer i slutändan ändå att lösas genom att fråga 

kollegor.   
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8 BILAGOR 

 

8.1 Bilaga 1 – Förstudien  
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8.2 Bilaga 2 - Intervjuguiden  

  

  

Intervjufrågor  

  

  

  

Bakgrundsfrågor  

     

• Ålder  

     

• Anställnings tid  

     

• Nuvarande befattning  

     

• Utbildningsbakgrund  

     

• Tidigare arbetslivserfarenhet  

  

Inledanade frågor  

     

• Vad kännetecknar en bra revisorsassistent?(Egenskaper, kunskaper, färdigheter)  

     

• På vilket sätt har du lärt dig ditt arbete? (Akademiska studier? Internutbildning? Praktiska 

erfarenheter?, samarbete med kollegor? Instruktioner från överordnad?)  

     

• Anser du att du kan utveckla dina kunskaper och färdigheter och lära dig nya saker i ditt 

arbete? (Om ja hur då? Om nej varför inte?)  

     

• Kan du ge exempel på en situation där du lärde dig något? (Vad lärde du dig och hur?)  

• Kan du säga några saker som är utmärkande för de här kontorets företagsanda?  
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Arbetsuppgifter och organisation  

     

• Beskriv en vanlig arbetsdag för dig  

     

• Hur fördelas arbetet mellan er? (Vem gör vad? Vem bestämmer vilka arbetsuppgifter du ska 

utföra?)  

     

• Tillämpar ni nån form av arbetsrotation? (Om ja på vilket sätt om nej varför inte?)  

     

• Vilka är fördelarna/nackdelarna enligt din mening med arbetsrotation?  

     

• Till vilken grad har du som revisorsassistent själv bestämma vad du ska göra och på vilket 

sätt? Arbetstempo? Arbeta med olika uppgifter under en dag?  

     

• Kan du ge exempel på några arbetsuppgifter som verkligen ställer ditt yrkeskunnande på 

prov? (På vilket sätt?)  

     

• Hur vanligt är det att man gradvis får börja jobba med mer komplexa och ansvarsfyllda 

arbetsuppgifter? (Hur snabb är stegringen? Exempel?)  

  

  

  

Samarbete  

     

• Anser du att du ingår i en arbetsgrupp? (Vilken eller vilka? Teamet/Kontoret)  

     

     

     

• Vad karaktäriserar ert samarbete? (Omfattning, Hur, Former,)  

     

• Hur betydelsefullt är samarbetet? (För organisation, individ)  
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Problemlösning  

     

• Kan du ge exempel på några problem som brukar uppstå i det dagliga arbetet? (Svår nöt)  

     

• Hur hanterar du problemen?(Vilka åtgärder, Själv/med andra,)  

     

• Vad kan du göra/Vad kan du inte göra? (Begränsningar/möjligheter i 

problemsituationen)(ANSVAR/befogenhet)  

     

• Brukar ni diskutera problemsituationen efteråt?`(Vad hände? Vad gjordes? Eventuella 

konsekvenser?)(Hur ofta? Vilka deltar? Leder de till förändringar?)  

Relektion  

• Hur jobbar ni med feedback på kontoret?  

• Brukar du diskutera arbetet tillsammans med kollegor? (Erfarenheter, Arbetsprcedurer, nya 

lösningar) (Inom gruppen/Utom gruppen, Vad disukteras/Varför inte, Omfattning)  

  

  

  

  

  

  


