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Abstract 

Purpose: The purpose of this paper is to contribute with knowledge regarding the connection 

between the socialization process and the organizational commitment perceived by junior 

accountants. Based on Van Maanen and Schein's (1979) model, we intend to identify and describe 

how selected socialization strategies affect junior accountants’ perceived affective, continuous and 

normative commitment during the initial five years in the firm. 

Research methodology: Semi-structured interview was chosen as the key approach for gathering 

essential data. Interviews were conducted at three major accounting firms with a total of eight 

interview participants. The study has a qualitative approach because of the ability to go in depth on 

the studied phenomenon. 

Conclusion: The socialization process consists of individual, informal, sequential, fixed, serial, and 

investiture strategies. A predetermined training program runs along the process however, which 

entails elements of a collective and formal approach. This study shows that several strategic choices 

in the socialization influence the affective and normative organizational commitment of junior 

accountants. The junior accountants find they can act according to their own values and affect their 

horizontal position in the organization. The study also indicates that the training program stimulates 

creation of contacts throughout the organization and gives assistants a feeling of obligation to 

"repay" the organization for the investment made in them.  

Keywords:  Socialization process, socialization, socialization strategies, organizational commitment, 

junior accountants, accounting firms. 
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Organisatoriskt engagemang har studerats flitigt inom revisionsbyråer som en 

viktig organisatorisk utkomst i sig, men även som bidragande faktor till andra 

värdefulla resultat för organisationen. Särskilt framträdande är konstaterandet 

att engagerade revisorer är mindre benägna att frivilligt avsluta sin 

anställning. Eftersom frivillig personalomsättning, ur byråernas perspektiv, kan 

ses som ett misslyckande i socialiseringen bör hänsyn tas till den mån som 

engagemang minskar personalomsättning. – Fogarty (2000) 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel återges bakgrunden till varför socialiseringsprocessen för 

revisorsassistenters engagemang är av väsentlig betydelse för revisionsbyråer. Vidare förs en 

diskussion kring tidigare forskning som gjorts inom området för socialisering och organisatoriskt 

engagemang. Avslutningsvis utmynnar det i studiens syfte och bidrag.  

 

1.1 Bakgrund 

Hög frivillig personalomsättning är ett generellt problem inom många olika branscher (Dipietro & 

Condly, 2007; Donoghue & Castle, 2006). Detta leder till både monetära och andra former av 

förluster som exempelvis erfarenhet och kompetens. (Tziner & Birati, 1996) Bland kunskapsföretag, 

där bland annat advokat- och revisionsbyråer samt IT-, teknik- och andra konsultbyråer ingår, 

tenderar personalomsättningen vara högre än andra verksamhetsområden (Alvesson, 2000). 

Revisionsbranschen är inget undantag för detta problem (Mitchell et. al., 2001; Chan et. al., 2008). 

Problematiken att minska personalomsättning har under många år benämnts som en av de största 

utmaningarna ledningen för revisionsbyråer har (Brundage & Koziel, 2010). Vid närmare granskning 

kan man tydligt urskilja den höga omsättningen av personal hos de större revisionsbyråerna. KPMG 

redovisade 2011/2012 en personalomsättning på 13 % (KPMG, 2012), medan EY samma år låg på 

hela 16 % (EY, 2012). KPMG nämner explicit i samma rapport att målet är att understiga 10 %, vilket 

tyder på att det är någonting som ses över inom organisationen. Paralleller kan dras till andra större 

kunskapsföretag: Teknikkonsultföretaget ÅF, med en personalomsättning på 9,2 % är tillfredsställda 

så länge inte siffran överstiger 13 % (ÅF, 2012); Management-konsultföretaget Sigma hade år 2012 

en personalomsättning på 14 %, något som de inte ansåg var besvärande för sin verksamhet (Sigma, 

2012). 

Att andra kunskapsföretag, likt ÅF och Sigma, önskar en förhållandevis hög personalomsättning ger 

indikationer på att en viss grad av omsättning inom revisionsbyråer säkerligen ses som acceptabel 

och rentav funktionell. Faktum kvarstår dock att de större revisionsbyråerna enligt dem själva måste 

få ner den ”för höga” omsättningen av personal, men för att lyckas med detta krävs en djupare 

genomgång av vilken personal som lämnar. 

Av den förhållandevis höga omsättningen hos revisionsbyråer består en avsevärd mängd av 

revisorsassistenter som under sin praktiska utbildning väljer att lämna professionen. (Chan et. al., 

2008) Den praktiska utbildningen syftar till den nyanställdes inledande år fram till att denne fullgör 

sin examen till auktoriserad revisor. (revisorsnamnden.se)   
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Även om konsekvenserna av dysfunktionell omsättning av revisorsassistenter inte är lika omfattande 

som när en väletablerad revisor lämnar uppstår ändå oönskade kostnader och är således någonting 

som organisationen bör se över. Tidigare forskning pekar på en rad strategier som organisationer kan 

ta hjälp av för att engagera och motivera och därmed behålla medarbetare som överväger att sluta. 

Ett vanligt förekommande medel är incitamentsystem i form av lön samt prestationsrelaterade 

bonusar. (Horwitz, 2003) Vidare finns det studier som tyder på att individuella bonusar har högre 

effekt än gruppbaserade (Park, Ofori-Dankwa & Bishop, 1994). Andra återkommande strategier är 

självständighet och stimulerande arbetsuppgifter (Horwitz, 2003; Sutherland & Jordan, 2004), 

mentorskap och stöd från högre uppsatta ledare (Horwitz, 2003; Hall & Smith, 2009), möjligheter att 

klättra inom organisationen (Nouri & Parker, 2013) samt socialisering (Simosi, 2010; Cooper-Thomas 

& Anderson, 2006). 

Då revisionsbyråernas kultur och struktur samt profession i sig bidragit till hög personalomsättning 

bland revisorsassistenter har ändå dessa företag försökt att stävja detta, bland annat genom 

flexiblare arbetsuppgifter och arbetstimmar (Chan et. al., 2008). Dessa strategier har dock visat sig 

vara mindre effektiva (Horwitz, 2003), vilket gör att problemet kvarstår. Hierarkin och 

organisationsstrukturen i revisionsbyråer är något säregen i förhållande till andra kunskapsföretag. 

Det finns en tydligt utstakad karriärväg som går från revisorsassistent vidare till auktoriserad revisor 

och slutligen delägare. (Elg & Jonnergård, 2004) Tidigare fanns även ett steg därimellan (godkänd 

revisor) men detta steg togs bort 1 juni 2013 (revisorsnamnden.se). Avanceringsmöjligheterna inom 

branschen målas ofta upp som ”up or out” vilket innebär kraftig intern konkurrens om positionerna, 

framförallt om den slutliga destinationen som delägare. (Kalbers & Cenkers, 2007) Detta medför att 

revisorsassistenter i ett tidigt stadium kan känna sig begränsade i att utvecklas inom företaget och 

därför har lite att förlora på att lämna i förtid. (Weng & McElroy, 2012) Revisorsassistenter har heller 

inte samma självständighet i sitt arbete som revisorer, utan deras befogenhet är begränsad. Vidare 

får denna yrkesgrupp också utstå långa arbetsdagar, trots bristen på lukrativ lön eller bonus. 

(Anderson-Gough et. al., 2005; Nouri & Parker, 2013) 

1.2 Problematisering 

För att få revisorsassistenter att stanna kvar inom organisationen används en inskolningsperiod, 

socialiseringen. Med socialisering menas den process som revisorsassistenter går igenom för att lära 

sig den sociala och tekniska kunskap som krävs för att anta sin roll inom byrån. Processen fortlöper 

under anställningstiden men är som starkast i inledningen och har därefter en avtagande effekt ju 

längre tid som går. (Van Maanen & Schein, 1979) Socialisering kan även te sig som den process där 

nyanställda går från att vara ”outsiders” till att bli fullvärdiga medlemmar i organisationen samt lär 
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sig vilka värderingar, förmågor och beteenden som uppskattas inom den. (Filstad, 2011) 

Organisatorisk socialisering är det sätt som en revisorsassistent (nyanställd/medarbetare) interagerar 

med och anpassar sig till företagets organisationskultur. (Taormina, 2009) En lyckad socialisering 

utmynnar i bättre anpassning till sin organisatoriska roll, uppgiftsbehärskning och social integration 

med övriga kollegor. Den associeras även med arbetstillfredsställelse och organisatoriskt 

engagemang. (Cooper-Thomas, Anderson & Cash, 2012) Erkända forskare inom 

redovisningslitteraturen är samstämmiga med detta och bland annat Fogarty (2000) menar att 

socialiseringsprocessen i revisionsbyråer bör inriktas på att engagera revisorsassistenter och på så 

sätt få dem att stanna kvar inom organisationen.  

Forskning riktad mot revisorsassistenter har hamnat i skymundan i redovisningslitteraturen, fastän 

dessa är den största orsaken till revisionsbyråernas höga personalomsättning (Chan et. al., 2008). 

Arbetsklimatet och den säregna organisationsstrukturen i sig, med förhållandevis låg lön, klara 

lönesteg och långa arbetsdagar (Anderson-Gough & Robson, 2001) medför en naturlig, funktionell 

personalomsättning på denna nivå och är sannolikt orsaken till bristen på studier riktade mot detta 

område. Problemet att revisorsassistenter frivilligt avslutar sin tjänst i förtid kvarstår dock, och som 

nämndes i föregående avsnitt, leder det till oönskade kostnader för organisationen. I arbetet för att 

bemästra denna problematik hamnar därför socialiseringsprocessen i blickfånget då andra faktorer 

som ökar sannolikheten att medarbetare stannar inte finns för denna yrkesgrupp i samma grad som 

revisorer (hög lön, status och autonomi). (Mitchell et. al., (2001) 

Socialiseringsprocessens primära syfte i revisionsbyråer bör rikta in sig mot att engagera 

revisorsassistenter då andra incitament att motivera dessa är föga förekommande.  (Fogarty, 1992) 

Att det råder en relation mellan socialisering och engagemang styrks även av både empiriska studier 

(Simosi, 2010; Allen, 2006) och välrefererade forskare inom området (Becker, 1960; Meyer & Allen, 

1991; Fogarty, 1992). Socialiseringsprocessen har satts i förhållande till organisatoriskt engagemang i 

andra branscher och har då resulterat i olika slutsatser (Ashforth, Sluss & Saks, 2007; Filstad, 2011). 

Detta indikerar att socialisering i olika branscher stimulerar engagemang på olika sätt och att studier i 

andra verksamhetsområden inte kan generaliseras till revisionsbranschen. Trots det råder det en 

begränsning av djupare studier riktade mot revisorsassistenter angående dess relation. Ferguson et. 

al., (2011) och Ponemon (1992) undersöker socialisering och (bristen på) moral; Chatman (1991) 

rekryteringsurvalets betydelse för socialiseringen; Anderson-Gough, Grey & Robson (2001) 

socialisering och utveckling av professionell identitet, men ingen känd studie undersöker explicit 

socialiseringens påverkan på revisorsassistenters upplevda organisatoriska engagemang.  
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Att öka medarbetares engagemang är och har sedan flera decennier emellertid varit av intresse för 

såväl organisationer i alla möjliga branscher som forskare då det anses förbättra både individuella 

och företagets prestationer (Chan et. al., 2008). Tidigare forskning menar även att organisatoriskt 

engagemang är en nyckelfaktor för att undvika organisationsförstörande beteenden som ökad 

frånvaro, viljan att sluta och personalomsättning (Naumann, 1992). Meyer & Allen (1991) menar att 

engagemang, som psykologiskt tillstånd, kan delas in i tre dimensioner, vilja (affektivt engagemang), 

behov (kontinuerligt engagemang) och skyldighet (normativt engagemang) gentemot organisationen 

och att en medarbetare som känner något av dessa tillstånd löper större sannolikhet att stanna kvar 

inom företaget. 

Intresset av att studera kopplingen mellan socialisering och revisorsassistenters organisatoriska 

engagemang ligger i dess nära relation till personalomsättningsproblemet. Även om tidigare studier 

resulterat i något motsägande slutsatser styrker dessa relationen organisatoriskt engagemang och 

personalomsättning: Ketchand & Strawser (1998) menar att det råder signifikant negativ relation 

mellan affektivt engagemang och viljan att sluta; Kalbers & Fogarty (1995) pekar på att det inte råder 

relation mellan dessa två faktorer utan påvisar istället en negativ relation mellan kontinuerlig 

engagemang och viljan att sluta; Meyer et. al. (2002) indikerar att det finns relation mellan alla tre 

dimensioner och personalomsättning, men att affektivt engagemang är den som korrelerar starkast.  

Fogarty (1992) understryker även vikten av socialiseringsprocessens betydelse för organisatoriskt 

engagemang inom revisionsbyråer och uppmanar till djupstudier inom detta område. I en senare 

studie utvecklar Fogarty (2000) sitt resonemang och antyder att bristande engagemang bland nya 

medarbetare tyder på ett misslyckande i socialiseringsprocessen. Att studera hur 

socialiseringsprocessen påverkar revisorsassistenters organisatoriska engagemang är således av 

intresse då tidigare studier även påvisat kopplingen mellan engagemang och personalomsättning. 

Genom att undersöka vilka fenomen i socialiseringen som påverkar organisatoriskt engagemang kan 

detta således leda till en djupare förståelse angående vad revisionsbyråer ska fokusera på för att 

minimera dysfunktionell omsättning av revisorsassistenter.  

Omfattande forskning har gjorts gällande socialisering och organisatoriskt engagemang.  

Redovisningslitteraturen lämnar emellertid ett gap när de två områdena sätts i relation till varandra. 

Forskare har tidigare fokuserat på såväl socialisering som engagemang inom revisionsbyråer, men 

inte lyft fram hur revisorsassistenters organisatoriska engagemang påverkas av 

socialiseringsprocessen under de inledande fem åren. Detta leder oss fram till den 

problemformuleringsfråga som denna studie kommer att kretsa kring. 
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Hur påverkar större revisionsbyråers socialiseringsprocess revisorsassistenters upplevda 

organisatoriska engagemang? 

1.3 Studiens syfte och bidrag 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga och beskriva hur socialiseringsprocessen i större 

revisionsbyråer påverkar revisorsassistenters organisatoriska engagemang. För att göra detta 

kommer vi noggrant gå igenom socialiseringsprocessen och organisatoriskt engagemang enskilt för 

att därefter koppla dem samman. Socialiseringsprocessen beskrivs med hjälp av Van Maanen & 

Scheins (1979) modell och organisatoriskt engagemang skildras genom synen om de tre 

dimensionerna affektivt, kontinuerligt och normativt engagemang. 

Syftet är även att bidra med kunskap om kopplingen mellan större revisionsbyråers socialisering och 

revisorsassistenters organisatoriska engagemang. Denna uppsats bidrar teoretiskt med kunskap om 

hur socialiseringsprocessens strategier inverkar på revisorsassistenters upplevda dimensioner av 

engagemang i form av känslor av vilja, behov och skyldighet att fortsätta sin anställning inom byrån. 

Vi menar vidare att intresset för studien grundar sig i dess koppling till problemet med 

personalomsättning som revisionsbyråerna målat upp för yrkesgruppen. Vidare ger uppsatsen mer 

stoff till forskningensområdet i den mening att en ytterligare studie riktas mot en ny profession.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer tidigare forskning som är relevant för denna studie att presenteras. 

Inledningsvis redogörs vad socialisering är samt Van Maanen & Scheins (1979) sex 

socialiseringsstrategier. Därefter återges vad som menas med organisatoriskt engagemang och dess 

tre dimensioner. Slutligen sammankopplas dessa teoretiska fragment ihop till den analysmodell som 

ligger till grund för uppsatsen. 

 

2.1 Socialiseringsprocess i organisationer 

”Organisatorisk socialisering är den process genom vilken en person säkrar relevanta 

yrkeskunskaper, erhåller en funktionell nivå av organisatorisk förståelse, uppnår 

stödjande sociala kontakter med kollegor samt allmänt accepterar etablerade 

tillvägagångssätt inom företaget“ – Taormina (1997) 

 

Citatet ovan är en av flera möjliga definitioner av organisatorisk socialisering. Den knyter väl an till 

det som nämndes i bakgrunden om att nyanställda, som tidigare setts som ”outsiders”, så 

småningom träder över gränsen och ses som fullvärdiga medlemmar, både av medarbetare och av 

organisationen i stort. (Cooper-Thomas & Anderson, 2006)  

 

Organisatorisk socialisering ses idag som en viktig funktion för att få nyanställda att förstå och ta del 

av organisationens värderingar, förmågor, förväntade beteenden och sociala kompetens. Syftet med 

detta är få dem att anta en organisatorisk roll och således bli en del av organisationen på ett snabbt 

och smidigt sätt (Louis, 1980) men även att skaffa kunskap om och anpassa sig till sitt arbete och dess 

sammanhang (Ashforth, Sluss & Saks, 2007). Socialisering är essentiellt i syfte att undvika icke 

önskvärt beteende, icke uppnådda förväntningar och hög personalomsättning. Dessa negativa 

faktorer har bevisats förekomma mer i de situationer där socialisering av nyanställda har 

försummats. Då mycket av allt organisatoriskt arbete sker gruppvis är det även viktigt att 

socialisering sker för att snabbt få nyanställda att komma in i gruppen och göra sitt arbete. 

Socialisering underlättar även kommunikation om vad som förväntas av dessa och känslan av att 

kunna bidra till organisationen. (Cooper-Thomas & Anderson, 2006) Dess påverkan i ett långsiktigt 

perspektiv har även studerats. Socialisering ger nyanställda tidig kunskap om organisationens 

värderingar och kultur. Vidare ger den varaktiga effekter i beteende och prestation. (Chan & Schmitt, 

2000) Trots den snabba effekten är socialiseringen ständigt pågående och inte något som enbart kan 

ses som en stegvis process i början av en medarbetares tid inom en ny organisation. (Feldman, 1989) 

Chatman (1991) menar dock att det visserligen är sant att socialisering är ständigt pågående men att 

medarbetare är betydligt mer mottagliga för processen i början. Detta på grund av alla de möjliga 



~ 7 ~ 
 

sociala händelser som är mer benägna att ta plats i början av en nyanställds tid inom organisationen.  

Det kan dock bero på att människan som individ är som mest orolig vid tider där den sociala 

strukturen är under förändring.  (Van Maanen & Schein, 1979)  

 

Van Maanen & Schein (1979) tog tidigt fram en modell som ämnar ligga till grund för beskrivning av 

organisationers socialiseringsprocess. Modellen är uppbyggd av sex olika strategityper som 

organisationer använder sig av för att på ett snabbt och smidigt sätt anpassa nyanställda till det 

dagliga arbetet. Strategityperna innehåller i sin tur två extremer. I många fall råder endast en av 

strategins extremer i en organisation. Modellen är den mest använda när det gäller att förstå 

socialisering och dess påverkan på nyanställda. (Cooper-Thomas & Anderson, 2006) Fastän vi i denna 

del kommer att behandla dessa strategier separat finns ett samband dem emellan. (Van Maanen & 

Schein, 1979; Tuttle, 2002) I figur 2.1a har vi fritt översatt dessa sex strategier till vad vi anser vara 

passande och med hänsyn tagen till det ursprungliga verket. Dessa strategier utformar 

socialiseringsprocessen och hur den upplevs av de som är involverade i den.   

 

Figur 2.1a. Översättning. Illustration av egen översättning. 

2.1.1 Kollektiv kontra individuell socialiseringsstrategi 

Denna strategi åtskiljer om nyanställda genomgår socialiseringsprocessen i grupp och därmed delar 

alla erfarenheter tillsammans eller om den sker i isolering från andra nyanställda med helt egna unika 

erfarenheter (Van Maanen & Schein, 1979). Socialisering har ofta setts som någonting som alltid sker 

i grupp men kan även göras individuellt anpassad och mer generell (Fogarty, 2000). 

Kollektiv socialiseringsstrategi innebär följaktligen att de nyanställda grupperas tillsammans och 

genomgår en rad identiska upplevelser. Utkomsten av detta blir således relativt enhetlig. När 

personer genomgår denna form av strategiska process i grupp bildas ofta ett ”i samma båt-känsla” 
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eller med andra ord ett kollektivt tankesätt. Vid uppkomsten av problem kommer olika individer att 

testa olika lösningar för att sedan rapportera tillbaka till gruppen. Följaktligen kommer gruppen fram 

till en mer eller mindre samstämmig definition av problemet. Detta bidrar till en ökad socialisering 

gruppen emellan vilket i vissa fall kan leda till att de nyanställda bildar egna erfarenheter och unika 

perspektiv, separat från övriga i organisationen. Denna form av strategi används ofta när alla 

personer i gruppen har fått samma position/roll i organisationen och när rollerna är tydligt 

specificerade. Detta för att öka den kollektiva identiteten, lojaliteten och solidariteten inom gruppen. 

En nackdel som bör nämnas i samband med kollektiv socialiseringsstrategi är det faktum att en grupp 

som går igenom samma upplevelser och får liknande erfarenheter riskerar att få egna perspektiv och 

utveckla sina egna rutiner, vilket kan skapa störningar med organisationens tillvägagångssätt. 

Följaktligen kan det på längre sikt uppstå problem gällande målkongruensen mellan gruppen och 

organisationen. (Van Maanen & Schein, 1979)   

Individuell socialiseringsstrategi sker som nämndes tidigare i isolering från andra medarbetare och 

nyanställda blir ofta parad med en erfaren medlem i organisationen (Tuttle, 2002). Således blir 

utkomsten mer varierad jämfört med kollektiv socialisering. Detta dels på grund av de homogena 

uppfattningar som uppstår inom en grupp och dels för att individen kan paras ihop med olika 

medlemmar i en organisation som erbjuder skiftande erfarenheter och upplevelser. Den erfarne 

medlemmen kan ses som en förebild och den nyanställde anammar ofta dennes tillvägagångssätt i 

de fall en positiv relation uppstår. Processen fungerar i dessa fall relativt bra och den organisatoriska 

rollen kan antas fort. Om en negativ relation uppstår går processen betydligt långsammare och kan i 

vissa fall överges. En sådan förekomst kan sällan räddas och blir dyr för organisationen i form av 

slösad tid och slösade resurser. (Van Maanen & Schein, 1979) 

Individuell socialiseringsstrategi används sällan i större organisationer då kostnaderna blir för stora 

och det är många människor involverade samtidigt i processen. Följaktligen används denna strategi 

vid tillfällen då en mer komplicerad organisatorisk roll ska tillsättas så att den nye medarbetaren kan 

lära sig de viktigaste komponenterna från någon med expertis inom området. (Van Maanen & Schein, 

1979) 

2.1.2 Formell kontra informell socialiseringsstrategi 

Här åtskiljs de formella och informella socialiseringsstrategierna. Dessa strategier är nära relaterade 

till de kollektiva och individuella som togs upp ovan. Formell socialiseringsstrategi används ofta, som 

den kollektiva, i större och mer hierarkiskt strukturerade organisationer. Det finns emellertid 

skillnader och gråzoner mellan dessa strategier, vilket vi redogör för nedan. (Van Maanen & Schein, 

1979) 
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Formell socialiseringsstrategi är den process där nyanställda går igenom väl beskrivna och på förhand 

tydligt strukturerade händelser för att socialiseras in i organisationen. Ju mer formell strategin är 

desto mer segregeras nyanställda från övriga medlemmar i organisationen. (Van Maanen, 1978) En 

tydlig särskiljning mellan nykomlingar och mer erfarna medlemmar sker således vid en typisk formell 

strategi. En alltför kraftig separation mellan socialiseringsprocessen och det dagliga arbetet kan dock 

innebära att nyanställda får svårt att överföra det som lärts ut till de uppgifter som de faktiskt 

anställts för att utföra. Formell strategi används när det är viktigt att lära sig ”rätt” beteende, 

värderingar och rutiner för en given roll/position. Ju mer formell processen är desto mer angelägen 

är organisationen att alla de beteendekriterier som associeras med rollen som ska fyllas tas efter. 

Följaktligen är det föga sannolikt efter att ha genomgått en lång och krävande formell 

socialiseringsprocess där nyanställda formas för sin nya roll att denne sedermera väljer att äventyra 

den kunskap och tid som lagts ned genom att lämna organisationen efter processens 

avslutande/avtagande effekt. Formell strategi används ofta som en inledande form av socialisering, 

där alla nykomlingar till organisationen grupperas tillsammans i början för att sedermera delas upp 

till de avdelningar/kontor där de ska arbeta. Därefter tar sedan en mer informell strategi vid och 

fortsätter socialiseringsprocessen. (Van Maanen & Schein, 1979) 

 

Informell socialiseringsstrategi har sin grund i att inte särskilja på nyanställda och övriga medlemmar 

i organisationen eller på dennes roll. Utlärning sker ofta genom så kallad ”trial and error” och kräver 

att nyanställda på eget bevåg måste hitta personer som kan fungera som understöd under 

socialiseringen. (Van Maanen & Schein, 1979) Detta innebär således att nyanställdas inlärning sker 

genom samverkan med kollegor samt genom de arbetsrelaterade nätverk som tillkommer med 

arbetspositionen (Van Maanen, 1978). Utkomsten av en informell strategi hänger således mycket på 

vad de utvalda personerna har för kunskap, hur väl de kan överföra den och hur villiga de är att 

hjälpa till. Då nyanställda ofta sätts in i en arbetsgrupp direkt innebär det att om fel eventuellt begås 

är det inte endast denne som drabbas utan även kollegorna som får lägga tid och resurser på att 

rätta till felet. Det innebär dock också fördelar då de lärs ut av medarbetare som faktiskt gör arbetet 

samt att de snabbt får erfarenhet inom rollen/positionen. (Van Maanen & Schein, 1979) 

 

2.1.3 Sekventiell kontra slumpmässig socialiseringsstrategi 

Dessa strategier beskriver vägen mot den position inom organisationen som anses vara mest 

önskvärd. (Van Maanen & Schein, 1979) Sker den i utstakade steg där vägen mot drömpositionen är 

tydligt kartlagd (sekventiell) eller är vägen svårförståelig, otydlig och förändringsbenägen 

(slumpmässig)? (Jones, 1986) 

 

En sekventiell socialiseringsstrategi innebär att nyanställda har flera sekvenser, eller organisatoriska 
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steg, som måste ”klaras av” inom organisationen innan möjlighet finns att kunna tillträda 

önskepositionen. Med det menas att befordran sker utifrån ett visst schema där erfarenhet måste 

tillskaffas hos många avdelningar innan organisationen anser att medarbetaren kan ta över en större 

roll. Det krävs givetvis en bra prestation på dessa anhalter för att sedermera kunna gå vidare. För att 

försäkra att nyanställda gör ett bra jobb inom sin nuvarande sekvens kan organisationen välja olika 

sätt att agera. En är att maskera sanningen om hur nästa steg kommer att uppnås eller inom vilken 

tidsram det kan ske. En annan kan vara att rakt ut säga att det krävs mycket hårt arbete för att nå 

näste steg men att det sedan kommer bli lättare. Detta innebär att de nyanställda kommer att bli 

fogligare och göra ett gott arbete inom den sekvensen de är inne i då de inte vill riskera den framtid 

som de tror väntar. I och med att de formas av organisationen inom olika positioner löper de risken 

att bli ”låsta” i ett visst tankesätt. (Van Maanen & Schein, 1979)  

 

I en slumpmässig socialiseringsstrategi är stegen som leder till att nyanställda kan göra en bra 

prestation i sina roller ofta otydliga och svårdefinierade. Det finns nödvändigtvis inte steg som måste 

klaras av för att kunna ta sig vidare mot önskepositionen. En slumpmässig strategi tenderar att skapa 

mer innovativa ledare eftersom den skickar nyanställda genom olika erfarenheter där denne får ta 

del av många olika perspektiv och syner på hur rollen bör skötas.(Van Maanen & Schein, 1979) 

 

2.1.4 Fast kontra rörlig socialiseringsstrategi 

Dessa strategier handlar om ifall socialiseringsprocessen har en fast tidsram eller inte. Finns det 

bestämda tider då individer anses vara mogna för att anta en organisatorisk roll eller ses varje 

framsteg som unik? (Jones, 1986)  

 

Fast socialiseringsstrategi ger nyanställda en fast tidsram för när en del av processen är avklarad och 

när nästa kan förväntas ta sin början. Detta innefattar exempelvis längden på den period en 

nyanställd kan räkna med att utföra vissa arbetsuppgifter tills dess att de förväntas kunna ta mer 

ansvar och således ta över en ny roll. Fast socialiseringsstrategi minskar tvivel och ångest från många 

av organisationens medlemmar då de vet vid vilken tid förändringar inom de organisatoriska rollerna 

kommer att ske. Följaktligen ger det mer tid för nyanställda att planera sin tid och således bli mer 

effektiva och innovativa. Det ger även tydligare respons om vad som kommer att krävas av dem inom 

de åren de är verksamma i vissa roller. (Van Maanen & Schein, 1979) 

 

I en rörlig socialiseringsstrategi ges få indikationer på när eller om nya medarbetare kommer att få 

en ny roll. ”Jag kommer att låta dig avancera när du är redo, men det kommer vara jag som 

bestämmer när du är redo” är exempel på vanliga kommenterar från ledare när det gäller en rörlig 

strategi. Varje person behandlas som en individ som går igenom socialiseringsprocessen på ett unikt 

och särskilt sätt. Detta innebär att nyanställda snabbt kan avancera uppåt inom organisationen eller 
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bli förbisedda under många år framöver. Osäkerheten som uppstår i samband med detta kan bidra 

till ångest och oro över hur karriären kan komma att te sig. Starka grupper får följaktligen svårt att ta 

form när avancemang sker på olika basis och när ingen hänsyn tas till antal år inom organisationen. I 

dessa situationer, som präglas av en hög grad av konkurrens och där de nyanställda känner att de har 

en stor chans att avancera snabbt, kommer de att differentiera sig gentemot de andra, både socialt 

och psykologiskt. (Van Maanen & Schein, 1979) 

 

2.1.5 Seriell kontra icke–seriell socialiseringsstrategi  

Här behandlas sociala aspekter som om nyanställda får tillgång till förebilder i form av föregångare 

till den roll/position som ska tas över. Ges denna tillgång och nyanställda blir vägledda i hur rollen 

bör skötas är det en seriell socialiseringsstrategi. Om denna tillgång emellertid inte ges ses det som 

en icke-seriell socialiseringsstrategi. (Jones, 1982) 

 

Seriell socialiseringsstrategi innebär alltså att nyanställda får tillgång till föregångare på positionen 

som ska tillträdas och som kan hjälpa till att förbereda och anpassa nyanställda till sin nya roll. De 

fungerar som en typ av förebild som ska guida och beskriva hur rollen bör skötas. (Van Maanen & 

Schein, 1979) Så länge det finns erfarna kollegor närvarande i själva socialiseringen kommer 

nyanställda att överväga att försöka efterlikna dessa personer (Van Maanen, 1978). Kunskap delas 

således mellan erfarna och nya medlemmar inom organisationen och ger nyanställda en uppfattning 

om hur framtiden kommer se ut för dem i organisationen. Denna bild kan ses som positiv eller 

negativ beroende på hur relationen mellan föregångare och nyanställda ter sig. Konsekvenser av 

detta kan vara att de väljer att lämna organisation i de fall som framtiden ser dyster ut. (Van Maanen 

& Schein, 1979) 

En Icke-seriell socialiseringsstrategi är då inga föregångare som kan agera förebilder finns tillgängliga 

att guida och underlätta anpassningen till de roller som lämnats vakanta. Det kan även uppstå när 

nyanställda väljer att inte följa i föregångarens fotspår eller när situationer uppstår där föregångare 

inte kan relatera till de unika problem som nyanställda ställs inför. (Van Maanen & Schein, 1979) 

2.1.6 Accepterande kontra nekande socialiseringsstrategi  

De sista strategierna gör en separation mellan accepterandet eller nekandet av nyanställdas tidigare 

identitet och personliga egenskaper. Även denna dimension kretsar således till 

socialiseringsprocessens mer sociala aspekter. (Jones, 1982) 

Inom den accepterande socialiseringsstrategin välkomnas individen som den är och inga försök görs 

för att förändra personen. Organisationen försöker dra nytta av alla personliga egenskaper och 

förstärka de värderingar och kunskaper som redan existerar hos denne. Detta för att göra 
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nyanställdas väg mot en organisatorisk roll så smidig och smärtfri som möjligt. (Van Maanen & 

Schein, 1979) Råder en accepterande strategi är andra medlemmar i organisationen villiga att ”göra 

det där lilla extra” för att få den nyanställde att känna sig bekväm. Vanliga förekommande skeenden 

är karriärvägledning, hjälp vid omlokalisering och träffar med högre uppsatta chefer. (Van Maanen, 

1978)  

Nekande strategi bygger på att neka och sedermera rensa bort vissa icke-önskvärda personliga 

egenskaper hos nyanställda. Syftet med detta är att bygga upp personens självbild på nytt, fast nu 

med organisationens värderingar och tankar i centrum. Ofta innebär detta att metoder används från 

organisationen där nyanställda isoleras från övriga medlemmar och hänvisas till en given samling 

värderingar eller regler som måste följas. Detta resulterar därefter till önskat beteende. (Van 

Maanen, 1978) En nekande strategi förekommer ofta i organisationer vars anställdas yrken de första 

åren präglas av tuffare förhållanden (Van Maanen & Schein, 1979). Låg lön, långa arbetstimmar, inget 

erkännande och dålig status är vanligt förekommande i dessa scenarion. Genom dessa prövningar 

formar organisationen nyanställda till att agera och bete sig på det sätt organisationen anser vara 

korrekt.  (Van Maanen, 1978)  

Individens starka vilja att bli en accepterad medlem i en organisation är en förutsättning för att en 

nekande socialiseringsstrategi ska lyckas i sitt uppdrag att binda människor till organisationen och 

följaktligen godta dess värderingar.  (Van Maanen & Schein, 1979) 

Det ska nämnas att vad som är en accepterande strategi för vissa nyanställda kan anses vara en 

nekande strategi för andra. Mycket beror på vad nyanställda medarbetare tidigare undergått för 

erfarenheter. Nekande strategier kan verka tuffa men det kan fungera likväl som en process för 

förstärkelse av självbild som en förstörande sådan. Oavsett form av strategi antas nyanställda 

komma ut med en ny tro på sig själva och en uppfattning att denne klarar av mer än vad den trodde 

tidigare (Van Maanen & Schein, 1979). 

2.1.7 Klassificering av socialiseringsstrategier 

Som vi varit inne på tidigare överlappar vissa strategier med varandra. Vissa händelser i 

socialiseringen kan således härledas till fler strategier. Dessa strategier kan delas in i olika kategorier 

eftersom de dels kan ses som institutionella eller individuella (horisontella i figur 2.1b) men även 

delas in beroende på om de relateras till sammanhang, innehåll eller det sociala (vertikala i 2.1b) i 

socialiseringsprocessen (Jones, 1986).  

De horisontella kategorierna i figur 2.1b nedan åsyftar om socialiseringen är mer anpassad efter den 

enskilda individen eller om den är väl etablerad i organisationen. De sex socialiseringsstrategierna 
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kan delas in i tre ytterligare kategorier. De första två strategierna kan härledas till det sammanhang 

där organisationen förser nyanställda med information, det vill säga om det sker kollektivt eller 

individuellt, formellt eller informellt. Efterföljande två strategier handlar främst om innehållet i den 

information som ges till nyanställda angående deras framtidsutsikter i organisationen. Vid sekventiell 

socialisering vet nya medarbetare vilka aktiviteter och upplevelser som väntar och vid en fast strategi 

erhåller nyanställda även kunskap om när varje sekvens är avklarad. Detta särskiljs från slumpmässig 

och icke-seriell då dessa strategier varken erbjuder information om när och hur de når de olika 

stegen eller i vilken ordning de kommer. Van Maanen & Scheins (1979) sista strategier påminner 

även om varandra i den bemärkelsen att de reflekterar sociala aspekter under 

socialiseringsprocessen. (Jones, 1986) 

För att på ett tydligt sätt illustrera Van Maanen & Scheins (1979) strategier kommer vi därför att 

presentera dessa med hjälp av Jones (1986) klassificering. Denna klassificering kommer sedan att 

beaktas fortsättningsvis i denna uppsats. 

 

Figur 2.1b. Klassificering. Egen bearbetning av Jones (1986) klassificering av Van Maanen & Scheins 

socialiseringsstrategier. 

2.2 Organisatoriskt engagemang 

Organisatoriskt engagemang inom äldre forskning har syftat till psykologiska, sociologiska och 

ekonomiska förbindelser mellan individer och organisationer. Denna form av engagemang uttrycker 

sig av medarbetares vilja att bidra till uppsatta målsättningar, oberoende av instrumentella 

motivationsfaktorer. (Fogarty, 2000) Begreppet organisatoriskt engagemang är komplext och har 

under ett halvt sekel definierats på många olika sätt. Två forskningstrender etablerades emellertid 
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tidigt och kan tydligt urskiljas inom litteraturen. Dessa trender relateras till attityder och beteenden. 

(Mowday, 1979) Engagemang relaterat till attityder fokuserar på processer som får medarbetare att 

tänka på sin relation till organisationen. Det kan ses som ett tankesätt där individer överväger i vilken 

utsträckning sina egna värderingar och mål är kongruenta med organisationens. Beteendeartat 

engagemang, å andra sidan, avser processer där medarbetare ”låses in” i organisationen och hur 

dessa hanterar detta problem. (Meyer & Allen, 1991) Beteendeengagemang kan även beskrivas som 

processen där medarbetare har möjlighet att länka sig själv med organisationen de är verksamma 

inom (Iverson & Roy, 1994). 

Mowday (1979) var tidig med att definiera begreppet organisatoriskt engagemang på ett sätt som 

inkluderar både attityder och beteenden. 

”Organisatoriskt engagemang definieras här som den relativa styrkan av en individs 

identifikation med och involvering i en viss organisation. Det kan karaktäriseras av 

minst tre relaterade faktorer, (1) en stark tro på och acceptans av organisationens 

mål och värderingar, (2) en vilja att utöva stora ansträngningar på uppdrag av 

organisationen och (3) en stark önskan att bibehålla medlemskap i organisationen.”  

– Mowday (1979) 

Meyer & Allen (1990; 1991) bygger vidare på Mowdays (1979) definition och utvecklar en modell där 

de båda tillvägagångssätten att se på organisatoriskt engagemang sammanflätas. De menar vidare 

att dessa engagemangsrelaterade attityder och beteenden har en komplementär relation och att 

konceptet organisatoriskt engagemang i första hand är en association, ett psykologiskt tillstånd, där 

känslor och tilltro gällande relationen mellan individen själv och organisationen är det centrala. Till 

skillnad från Mowday (1979), som menar på att engagemang innehåller en tro, vilja och önskan 

menar Meyer & Allen (1991) att begreppets tre dimensioner består av vilja, behov och skyldighet.  

Synen på organisatoriskt engagemang är idag vida accepterad som en multidimensionell 

arbetsattityd. Benämningen för de tre dimensionerna refereras genomgående av senaste 

decenniernas forskare som affektivt engagemang (vilja), kontinuerligt engagemang (behov) och 

normativt engagemang (skyldighet). (Matieu & Zajac, 1990) Även denna uppsats kommer att se 

organisatoriskt engagemang som ett psykologiskt tillstånd. Av denna anledning kommer vi nedan ge 

en grundligare redogörelse för respektive dimension, vad dessa innebär och hur de uppkommer. 

2.2.1 Affektivt engagemang 

Affektivt engagemang återger medarbetares emotionella tillgivenhet till, identifiering med, och 

involvering i organisationen. Medarbetare med ett starkt affektivt engagemang stannar kvar i 
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företaget eftersom de vill göra det (Allen & Meyer, 1996) och samtidigt driva organisationen mot 

uppsatta mål. (Rhoades, Eisenberger & Armeli, 2001) Kort uttryckt uppstår affektivt engagemang då 

medarbetare upplever att organisationen delar samma värderingar som denne själv och att arbeta 

mot företagets uppsatta mål är detsamma som att arbeta i samstämmighet med eget omdöme. 

Faktorer som påverkar affektivt engagemang kan i breda drag delas in i tre olika kategorier, nämligen 

personlig karaktäristika, organisatorisk karaktäristika och arbetets utformning och upplevd 

erfarenhet. (Meyer & Allen, 1991) 

 

Personlig karaktäristika refererar till medarbetares personlighet i egenskap av bland annat 

demografiska kännetecken som ålder, kön, utbildning och befattning. Relationen mellan dessa 

karaktäristikor och affektivt engagemang har i olika forskningsfält visat sig vara varierande i styrka 

och har i många fall påverkats av modererande faktorer. Exempelvis har graden av status eller 

kvalitet visat sig ha effekt på relationen mellan befattning och engagemang. (Meyer & Allen, 1991)  

 

Tidigare forskning indikerar även att organisationsstruktur inverkar på engagemang. Decentralisering 

av beslutsfattande och formalisering av riktlinjer och förfaranden är faktorer som visat sig ha 

påverkande kraft (Morris & Steers, 1980). Det har dock gjorts förhållandevis lite forskning där 

organisatorisk karaktäristika ställs i förhållande till organisatoriskt engagemang och de studier som 

gjorts har varit på individuell- snarare än på företagsnivå. (Meyer & Allen, 1991)  

 

Om forskning kring personlig och organisatorisk karaktäristika kan påstås vara begränsad är området 

för arbetets utförande och upplevda erfarenhet desto mer välutforskad. För att på ett systematiskt 

sätt presentera vilka faktorer som influerar affektivt engagemang delar Meyer & Allen (1991) in 

dessa i två kategorier. Faktorer som tillfredsställer medarbetares behov av att känna sig bekväma, 

såväl psykiskt som fysiskt, i sin roll och faktorer som bidrar till personlig utveckling i arbetsrollen.  

Faktorer som hamnar under den förstnämnda kategorin och som tidigare studier visat sig korrelera 

med affektivt engagemang är bekräftelse av förväntningar som nyanställda hade innan de började sin 

anställning, organisatoriskt stöd, klarhet i arbetsrollen, besparing av konflikter samt relation till chef 

och medarbetare. Uppfyllelse av uppsatta mål, självständighet, utmaningar i arbetet, möjlighet till 

avancemang och möjlighet att själv påverka sin situation och framtid, samt deltagande i 

beslutsprocesser och känslan av att vara viktig för företaget är faktorer som tidigare studier menar 

ökar affektivt engagemang och som hamnar under den andra kategorin. (Meyer & Allen, 1991) 

2.2.2 Kontinuerligt engagemang 

Kontinuerligt engagemang refererar till medarbetares medvetenhet om de kostnader, eller förluster 

av så kallade ”side bets” (benämns fortsättningsvis för ”sidointressen”) som tillkommer ifall de väljer 

att lämna organisationen. Den främsta länken mellan medarbetare och företag baseras därmed på 
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att de behöver stanna kvar. (Shore & Wayne, 1993; Allen & Meyer, 1996) Detta innebär att allt som 

ses som ökning av kostnader i valet att lämna ett företag har möjlighet att skapa kontinuerligt 

engagemang. Följden av det i sin tur är att dessa kostnader kan uppstå genom medarbetares direkta 

val och handlingar, exempelvis i form av att anta ett uppdrag som kräver internutbildning. 

Kostnaderna kan även ackumuleras över tid tack vare erfarenhet och färdighet utan medarbetares 

medvetenhet. En förutsättning för att kontinuerligt engagemang ska uppstå är dock att dessa 

kostnader är erkända av medarbetaren. (Meyer & Allen, 1991) 

Sidointressen åsyftar andra intressen som inte nödvändigtvis är direkt kopplade till tjänster eller 

involverade i organisationen men som påverkar medarbetares behov av att stanna kvar, eller 

självmant lämna. Dessa sidointressen har genom både medvetna och omedvetna handlingar blivit en 

viktig del i valet att stanna i företaget och konsekvensen av att avsluta sin tjänst skulle således 

innebära att dessa intressen går förlorade. (Becker, 1960) Förlust av färdigheter och attraktiva 

fördelar, privilegier för ”lång och trogen tjänstgöring” samt uppsägningens inverkan på familj och 

andra personliga relationer omnämns som typiska sidointressen. (Meyer & Allen, 1991) 

Även faktorer som organisationen inte kan, eller endast delvis kan påverka har inflytande på 

kontinuerligt engagemang. Bristen på andra alternativ leder till att graden av engagemang ökar 

(Mowday, 1982), något som i sin tur förklaras av en mängd faktorer relaterade till individen 

(utbildning, marknadsvärde, flexibilitet), organisationen (bransch, marknadssituation) och samhället 

(ekonomisk situation, grad av arbetslöshet) (Park, Ofori-Dankwa & Bishop, 1994; Farrell & Rusbult, 

1981). 

2.2.3 Normativt engagemang 

Normativt engagemang reflekterar medarbetares känslor av skyldighet att fortsätta sin anställning. 

Detta leder till att medarbetare som känner högt normativt engagemang stannar kvar inom 

organisationen eftersom de känner att de bör gör det. (Allen & Meyer, 1996) 

Normativt engagemangs uppkomst hos medarbetare kommer från internalisering av normativ press 

och byggs ofta upp under nykomlingars inledande år inom organisationen, och då främst efter 

observation av förebilder eller mentorer. Press uppstår även då nyanställda tilldelas ansvar och 

därmed en skyldighet att leverera åt organisationens vägnar. Normativt engagemang uppkommer 

även då företaget betalar ut förmåner eller belöningar i förväg alternativt lägger stora summor 

pengar på utbildning eller träning. Skyldigheten som medarbetare känner baseras därför på behovet 

av att betala tillbaka dessa ersättningar som erhållits (Allen & Meyer, 1990; Meyer et. al., 2012), 

vilket medför att denna form av engagemang försvinner då behovet är tillfredsställt (Meyer & Allen, 

1991). 
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Det är viktigt att poängtera att affektivt-, kontinuerligt- och normativt engagemang inte är varandra 

uteslutande utan bör ses som komplementära. Utgångspunkten bör vara att medarbetare kan känna 

alla tre dimensioner men i varierande styrka. En medarbetare kan känna en stark vilja och skyldighet 

att stanna inom organisationen samtidigt som denne inte har ett behov av det; en annan 

medarbetare känner ett starkt behov av att vara kvar, en viss skyldighet, men vill egentligen avsluta 

sin anställning. Olika former av engagemang tenderar att influera medarbetares beteende inom 

organisationen och vid studier av dessa olika beteenden har de olika dimensionernas påverkan en 

betydande roll. Vid studier då organisatoriskt engagemang sätts i förhållande till viljan att sluta och 

personalomsättning har dimensionernas styrka mindre betydelse. (Meyer & Allen, 1991) Eftersom 

denna studie grundar sig i ”personalomsättningsproblemet” som revisionsbyråerna målar upp i sina 

finansiella rapporter är således det primära inte att identifiera vilken dimension som tenderar vara 

starkast hos revisorsassistenter utan det väsentliga är hur socialiseringsprocessen inverkar på 

organisatoriskt engagemang som psykologiskt tillstånd.  

2.3 Socialiseringsprocessens påverkan på organisatoriskt engagemang 

En lyckad socialiseringsprocess innebär många positiva utkomster som företaget kan dra nytta av, 

bland annat att nykomlingar framgångsrikt hittar sin plats i arbetsmiljön och att de förstår sin roll och 

arbetar i kongruens med organisationens målsättningar (Simosi, 2010). Ett annat resultat av en väl 

genomförd socialiseringsprocess är det som är centralt för denna studie, nämligen ökat 

organisatoriskt engagemang. I vissa branscher, däribland revisionsbranschen, bör 

socialiseringsprocessen i första hand utformas för att öka nyanställdas engagemang. Om 

organisationen lyckas med detta får det påföljder i den meningen att dessa medarbetare löper 

mindre risk att säga upp sin tjänst i förtid. (Forgarty, 2000) 

Forskning som gjorts om kopplingen mellan socialisering och organisatoriskt engagemang kretsar 

främst kring att öka medarbetares tillgivenhet till och involvering i organisationen, det vill säga den 

affektiva dimensionen. En orsak till detta är att denna dimension av erkända forskare inom området 

(Mowday, Porter & Steers, 1982; Mathieu & Zajac, 1990) ansetts vara den dimension som har mest 

positiv effekt på andra viktiga organisatoriska fenomen. Ytterligare en anledning är att affektivt 

engagemang är närmast kopplat till det som äldre forskning relaterar till attityder (Meyer & Allen, 

1991) och har således under en längre tid funnits i blickfånget. Det har emellertid gjorts studier på 

fenomen som ofta förekommer i socialisering och som sätts i relation till såväl kontinuerligt som 

normativt engagemang. Hall & Smith (2009) menar att det finns en stark korrelerande effekt mellan 

mentorskap och organisationens förmåga att behålla medarbetare. Detta på grund av att en av de 

vanligaste former av support som mentorer kan erbjuda är så kallat psykosocialt stöd. Både Siegel, 
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Reinstein & Miller (2001) och Shore & Wayne (1993) fortsätter med att denna form av stöd, genom 

de två viktiga komponenterna socialt stöd och existensen av förebilder leder till ökad känsla av 

skyldighet och således normativt engagemang.  Meyer & Allen (1991) studerar även hur vissa 

internutbildningar leder till ökat kontinuerligt engagemang. 

Tidigare studier riktade mot Van Maanen & Scheins (1979) modell om valda strategiers utformande 

av socialiseringsprocessen har gjorts i koppling till organisatoriskt engagemang. Dessa studier visar 

att olika strategier påverkar nyanställdas engagemang i skiftande styrka. Styrkan varierar även inom 

tidsramen för socialiseringsprocessen och studier har visat att alla strategier korrelerar starkast med 

organisatoriskt engagemang under den initiala perioden av socialiseringsprocessen men att samtliga 

därefter avtar med tiden, bortsett från vissa strategier relaterade till sociala aspekter och då främst 

en accepterande strategi. (Chatman, 1991)  

Undersökningar riktade mot olika branscher visar att socialiseringsstrategierna påverkar 

organisatoriskt engagemang på olika sätt. Då Ashforth, Sluss & Saks (2007) studerar ingenjörers 

socialiseringstid framkommer det att institutionella strategier ökar organisatoriskt engagemang. 

Saks, Uggerslev & Fassinas (2007) metaanalys drar liknande slutsatser medan Filstads (2011) studier 

av större myndigheter endast påvisar en positiv relation mellan sociala institutionella 

socialiseringsstrategier och engagemang. Vidare pekar Allen & Meyer (1990) på att strategier 

relaterade till sociala aspekter stimulerar organisatoriskt engagemang. Det finns således underlag att 

tro att valda strategiers effekt på nyanställdas organisatoriska engagemang varierar beroende på 

vilken bransch som studien riktar in sig på och att tidigare undersökningar i andra branscher inte 

nödvändigtvis kan generaliseras till revisionsbranschen. 

2.4 Teoretisk sammanfattning och analysmodell 

Utifrån insamlad teori om socialisering och organisatoriskt engagemang presenteras nedan en 

sammanställning av detta i form av en analysmodell (figur 2.3) för hur socialiseringsprocessen ser ut 

och hur den påverkar revisorsassistenters affektiva, kontinuerliga och normativa engagemang. 

Centralt för modellen är Van Maanen & Scheins (1979) sex strategier samt Meyer & Allens (1991) syn 

på organisatoriskt engagemang som tre dimensioner av psykologiskt tillstånd. Intentionen med 

modellen är dels att den ska agera abstraktion över socialiseringsprocessens utseende i 

revisionsbyråer och hur den påverkar revisorsassistenters engagemang, men även ligga till grund för 

disposition för kommande kapitel.  

Uppsatsens analys kan delas in i tre delar där det inledande kapitlet (kapitel 4) behandlar 

revisionsbyråernas socialisering. Denna dels primära syfte är av deskriptiv karaktär, det vill säga att 
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med utgångspunkt i Van Maanen & Scheins (1979) socialiseringsstrategier beskriva 

socialiseringsprocessen i revisionsbyråerna. I och med att flera socialiseringsstrategier går ihop 

kommer vi att presentera data och analysen av denna med hjälp av Jones (1986) klassificering där 

strategierna indelas i kategorierna sammanhang, innehåll och sociala aspekter. Kapitlet därefter 

(kapitel 5) kommer behandla data och analys gällande de tre dimensionerna av organisatoriskt 

engagemang. Dessa två kapitel agerar även underlag för kapitel 6 där socialiseringsprocessen 

sammankopplas med organisatoriskt engagemang. Det är således kapitel 6 som analyserar vad i 

socialiseringsprocessen som påverkar revisorsassistenternas organisatoriska engagemang. Vi 

kommer även at avsluta detta kapitel med en revidering av modellen för att tydligt illustrera vad 

uppsatsen kommit fram till. 

Figur 2.3. Analysmodell. Hur socialiseringsprocessen i större revisionsbyråer kan påverka revisorsassistenters 

organisatoriska engagemang. 

Hur revisionsbyråer valt att utforma sin socialiseringsprocess kan delas in i sex olika strategier som 

vardera består av två extremer. Alla strategier är mer eller mindre sammankopplade och vald extrem 

har sina fenomen som avsiktligt eller oavsiktligt påverkar skapandet av organisatoriskt engagemang 

hos revisorsassistenter. Vissa strategier går emellertid mer in i varandra, vilket gör att dessa kan 

kategoriseras, dels baserade på om de är institutionaliserade i hela organisationen eller är 

individuella, men även efter sammanhang, innehåll samt sociala aspekter (Jones, 1982). 
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Ordningsföljden för dessa strategier i modellen har ingen betydelse i verkligheten utan det är 

medvetna val som organisationen gjort innan socialiseringsprocessen påbörjas och som sträcker sig 

under de nyanställdas tid som revisorsassistenter. Nedan sammanfattas kort för vad de olika 

strategierna innefattar. 

Hur sammanhanget där organisationen förser revisorsassistenter med information påverkar 

Kollektiv kontra individuell: En kollektiv socialiseringsstrategi syftar till att nyanställda gruppvis 

genomgår samma steg och händelser. Vid en individuell strategi isoleras dessa emellan och istället 

hänvisas de i många fall till mer erfarna medarbetare som får agera upplärningsansvariga. 

Formell kontra informell: Formell strategi är välplanerad och strukturerad medan informell kräver 

att nyanställda är mer självgående och tar lärdom av medarbetare eller egna fel. 

Hur innehållet i den information som ges till revisorsassistenter påverkar 

Sekventiell kontra slumpmässig: Med sekventiell strategi menas att processen består av 

organisatoriska steg som måste klaras av. Vid slumpmässig strategi är dessa steg mer otydliga och 

svårdefinierade. 

Fast kontra rörlig: Vid fast strategi är tidsramen för delprocesser bestämt i förväg för alla nyanställda 

medan rörlig kan innebära skillnader dessa emellan. 

Hur sociala aspekter påverkar 

Seriell kontra icke-seriell: Seriell strategi innebär att föregångare på positionen finns att tillgå och 

kan agera stöd för anpassning i rollen, medan icke-seriell är det motsatta, att dessa inte finns 

tillgängliga. 

Accepterande kontra nekande: Vid accepterande strategi försöker organisationen dra nytta av nya 

egenskaper och värderingar som nyanställda för med sig. Nekande bygger på att försöka forma dessa 

efter organisationens behov.   

Vi menar i analysmodellen 2.3 att organisatoriskt engagemang består av tre dimensioner av 

psykologiskt tillstånd, nämligen en vilja (affektiv), ett behov (kontinuerlig) och en skyldighet 

(normativ) att stanna kvar i organisationen. När en revisorsassistent upplever någon av dessa 

dimensioner medför det en rad positiva effekter för revisionsbyrån. Bland annat menar tidigare 

forskare att det ökar sannolikheten att nyanställda väljer att stanna kvar, vilket vi i inledningen av 

denna uppsats argumenterar för är ett uttalat problem hos större revisionsbyråer.   
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2.4.1 Analysmodellens syfte 

Eftersom framtagen analysmodell är egenkomponerad finns det inga tidigare studier inom området 

som kan intyga att den är kompatibel för större revisionsbyråer. Modellen har påverkats av studiens 

avgränsningar, vilket medfört att samband kan te sig annorlunda om dessa inte gjorts. Det finns 

säkerligen fler faktorer som stimulerar revisorsassistenters organisatoriska engagemang. Dessa 

faktorer har emellertid inte beaktats då de inte inbegriper problemområdet. Av denna anledning 

anser vi att det, i enlighet med Hägg & Wiedersheim-Paul (1994) är viktigt att föra en diskussion 

gällande syftet med modellens utformning då dess design dels inte kan styrkas av tidigare forskning, 

men även för att den är en del i preciseringen av det problem som uppsatsen behandlar. 

För det första har modellen ett deskriptivt syfte. Genom att beskriva vilka socialiseringsstrategier som 

tillämpas i större revisionsbyråer kan vi vidare beskriva hur detta påverkar revisorsassistenters 

organisatoriska engagemang. Ytterligare ämnar modellen ge en tydligare förklaring på vad de olika 

variablerna (socialisering och organisatoriskt engagemang) har för koppling.  Valda 

socialiseringsstrategier bearbetas i denna uppsats som påverkande faktor på det organisatoriska 

engagemanget och om en viss strategi ändras kan det även leda till en förändring i hur engagerade 

revisorsassistenterna är. Det motsatta där revisorsassistenternas engagemang påverkar 

socialiseringsprocessen är ett förhållande som inte ska ignoreras, även om detta inte behandlas i 

denna uppsats. Assistenterna kan själva åstadkomma ett engagemang som gör att de blir mer 

mottagliga för den socialiseringsprocess (med innefattande socialiseringsstrategier) de blir utsatta för 

av organisationen. En relation där båda delar påverkar varandra existerar således högst sannolikt. I 

denna studie, och som modellen ovan tydligt visar, kommer vi dock endast intressera oss för hur 

socialiseringsprocessen och dess strategier påverkar engagemang hos revisorsassistenter för att 

därmed kunna belysa det specifika sambandet mer noggrant och således få ett större djup i studien. 

Slutligen syftar modellen även till att skapa förståelse för problemområdet genom att sätta 

referensramens fragment i ett sammanhang.  
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3. Metod 

Metodkapitlet kommer gå igenom hur revisionsbyråerna och intervjudeltagarna valdes ut samt vilka 

kriterier som eftersöktes hos dessa och varför de ansågs viktiga. Noggrann beskrivning för varje 

intervjutillfälle delges och följs upp av vilka frågor som valdes att ställas och varför. Slutligen 

diskuteras hur analysen genomfördes samt reflektioner över vissa metodologiska val som gjorts i 

samband med studien. 

 

3.1 Metodintroduktion 

I denna studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod för att uppnå och besvara studiens 

syfte. Valet grundar sig i att kvalitativ metod anses vara lämpligast när studien avser att förstå olika 

former av beteende, värderingar, åsikter och sociala band som förekommer i det studerade 

fenomenet. Även att avslöja hur mening ges till de handlingar som utförs och hur detta påverkar 

människors uppfattning. (Hennink, Hutter & Bailey, 2011) Detta överrensstämmer med studiens 

intentioner vilket är att förstå hur socialiseringsprocessen påverkar organisatoriskt engagemang hos 

revisorsassistenter.  

För att öka studiens trovärdighet och transparens kommer det löpandes i kapitlet att motiveras 

varför valda metodologiska tillvägagångssätt gjorts och hur de utförts. Sedermera kommer hänsyn 

tas till specifika kriterier, vilka enligt LeCompte & Goetz (1982) ytterligare stärker reliabiliteten i en 

studie. Dessa kriterier är forskarens relation till det som studeras, metoder för datainsamling och 

analys, analytiska antaganden, sociala situationer och förhållanden samt val av respondenter.  

Nedan presenterar vi ett metodschema för att på ett tydligt sätt illustrera hur undersökningen 

fortlöpt. Tanken med detta schema är att skapa ytterligare trovärdighet genom att på ett klart sätt gå 

igenom hur arbetsprocessen sett ut och hur de olika delarna är kopplade till varandra. Detta kapitel 

följer även metodschemats rubricering. 
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Figur 3.1. Metodschema. Illustrerar undersökningens och metodkapitlets upplägg. 

3.2 Förstudie 

Vid studiens början var området personalomsättning hos revisionsbyråer någonting som 

diskuterades och framlades som möjligt ämne. Anledningen till det var delat intresse i hur 

revisionsbyråer fungerade och vad ytlig artikelsökning i sökverktyget ”summon” hade frambringat. 

Sedermera påbörjades sökandet efter potentiella kontaktpersoner som skulle kunna möjliggöra en 

studie inom området. Genom en inledande förstudie fick vi inblick i rådande situation och vilka 

utmaningar som revisionsbyråer har gällande personalomsättning och att denna främst inkluderar 

revisorsassistenter. Ett samtal med en verksam person inom branschen gav oss även en bättre bild 

om revisionsbyråers utmaningar samt vilka möjligheter som fanns för att kunna genomföra 

datainsamling. Att genomföra en förstudie är fördelaktigt då det i ett tidigt stadium ger författare en 

bättre uppfattning om problemområdet (Bryman & Bell, 2011). Förstudien tillsammans med 

diskussioner under seminarier och med handledare har lett fram till studiens nuvarande 

problemformulering.   

3.2.1 Val av revisionsbyråer och intervjudeltagare 

Val av kontor och revisionsbyråer baserades på dess storlek och sedermera dess tillgänglighet för 

studien, främst i form av disponibla intervjudeltagare. Med kriteriet storlek menar vi de byråer som 

har störst antal revisorer och störst omsättning. Vi har följt konsultguiden (konsultguiden.se) och 

dess ranking av de största revisionsbyråerna i Sverige år 2011. Vi valde därefter att kontakta fem av 

de sex största byråerna. Tre av dessa visade sig vara tillgängliga för studien varav två kontor är 
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belägna i Örebro och ett i Göteborg. Valet att genomföra studien hos några av de större byråerna i 

Sverige grundar sig i vissa antaganden som studien gjort. Dessa antaganden är att de större byråerna 

anställer revisorsassistenter under minst ett tillfälle varje år och att det följaktligen påbörjas en 

socialiseringsprocess för dessa nyanställda varje år. Detta bör ha lett till större organisatoriskt 

kunnande och väl utformat arbete gällande socialisering, vilket således bör leda till en större 

informationsrikhet hos intervjudeltagarna än vad som kan finnas hos mindre byråer.   

Intervjudeltagarna valdes efter såkallad ”purposive recruitment” strategi vilket syftar till att intervjua 

personer som högst sannolikt besitter den eftersökta informationen eftersom de upplevt eller just nu 

upplever de händelser som studien avser att undersöka. Strategin handlar om att på ett medvetet 

sätt uppsöka de personer som anses kunna bidra mest till studiens problemformulering. (Hennink, 

Hutter & Bailey, 2011) Strategin påminner mycket om vad som ofta benämns för 

”bekvämlighetsurval” (Bryman & Bell, 2011). Detta föranledde valet av studiens intervjudeltagare, 

vilka kommer presenteras mer noggrant i ett senare avsnitt.   

3.2.2 Relation till det vi studerar 

Som LeCompte & Goetz (1982) menar finns det ett behov att redovisa för relationen mellan studien, 

vi som ”undersökare”, och det som ska studeras. Detta för att stärka reliabiliteten i studien och för 

att ge en tydlig bild för alla förutsättningar som fanns och de konsekvenser som följer. 

Vid samtal med en av revisionsbyråerna tog studien hjälp av en redan existerande kontakt som 

underlättade studien och datainsamling i form av snabb återkoppling gällande intervjudeltagare samt 

den initiala ingången till byrån. Detta kan givetvis haft konsekvenser för den sociala roll som antas 

när datainsamling genomförs. För intervjudeltagarna kan detta ha en specifik påverkan. Vid vetskap 

om att intervjuarna har en koppling till någon inom byrån kan agerandet och vad som sägs te sig mer 

selektivt. Vissa händelser eller känslor som framställer byrån i dålig dager kanske väljs att inte delges 

i denna form av scenario. Detta är dock en konsekvens som är fullt lika möjlig i ett scenario där ingen 

tidigare kontakt finns. Ofta är chefer och ledare medvetna om vilka som deltar i olika studier och vid 

dessa studiers slutförande återkopplas ofta resultatet tillbaka till organisationen. En existerande 

kontakt inom organisationen var något som vi tog hänsyn till när det gäller studien då intervjuer och 

personlig interaktion var viktiga förekomster. I detta fall ställde vi oss mer kritiska till de svar som 

gavs och försökte tyda tecken på viss återhållsamhet vid transkribering och kodning av intervjuerna.  

Kontakten med de två andra revisionsbyråerna skedde på ett mer formellt sätt där vi genomgick de 

kanaler som revisionsbyråerna ställt upp för frågande studenter. Följaktligen skickades mail till de 

kontaktpersoner som byrån angett vara ansvariga för ett visst område. I mailet preciserades vad 

studien gick ut på och varför just revisorsassistenter var av intresse. Båda byråerna ville sedan ha en 
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tidsuppskattning för intervjuerna samt möjlighet att se över studiens intervjumall. Tidsuppskattning 

fanns sedan en ”pilotintervju” genomförts, vilken vi går igenom senare i metodkapitlet. Även 

intervjumallen skickades över, detta gjordes för samtliga besökta byråer. Efter att byråerna mottagit 

intervjumallen och den uppskattade tidsåtgången för varje intervju återkom byråerna inom tio dagar 

med tilltänkta tider för genomförandet av intervjuerna. Dessa tider passade väl in med den uppsatta 

tidsplaneringen för studien och intervjutillfällena bokades in.  

3.3 Datainsamling 

Nedan kommer en redogörelse för hur insamling av data genomfördes och argumentation varför vi 

använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Att tydligt redogöra och argumentera detta är 

viktigt för att öka studiens reliabilitet. Definitioner av begrepp inom teorin för 

socialiseringsprocessen samt organisatoriskt engagemang som används har konsekvenser för hur 

forskare i framtiden ska kunna replikera studien. (LeCompte & Goetz, 1982) Därför har vi försökt att 

noggrant förklara antaganden och beslut som vi tagit när vi definierat begrepp som vi använt oss av i 

denna uppsats. 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Intervju som metodval var ett tidigt beslut i studiens uppbyggnad. Denna form ansågs bäst lämpad 

för att uppfylla studiens syfte. Anledningen till detta är intervjuns förmåga att kartlägga personliga 

erfarenheter, upplevelser, värderingar, perspektiv, känslor och motivationer till vissa ändamål. 

Genom att vi som intervjuare får ta del av det som nämns ovan ges en bättre kontext och djup 

gällande det undersökta fenomenet. Således bör en bättre förståelse för deras val och agerande 

uppstå. (Hennink, Hutter & Bailey, 2011) Det finns risker med att lägga för stort fokus på en typ av 

metod. Intervjuer har av kvantitativt lagda forskare ansetts vara opålitlig, impressionistisk och 

subjektiv (Denzin & Lincoln, 2000). Trots detta är intervjun en av de vanligast använda metoderna vid 

kvalitativa studier (Qu & Domey, 2011) och dess styrkor som togs upp ovan är de som anses vara 

mest lämpliga att tillämpa för att besvara studiens problemformulering.  Alternativa tillvägagångssätt 

hade varit observation av revisorsassistenter och deras agerande eller en enkätundersökning. För att 

få en klar bild skulle observationen behöva pågå under lång tid och därmed valdes denna metod 

bort. Enkätundersökning (kvantitativ metod) var aldrig något som diskuterades då denna metod inte 

ger det djup som semi-strukturerade intervjuer erbjuder.  Således hade det blivit svårare att utförligt 

beskriva hur socialiseringsprocessen ser ut och hur den påverkar revisorsassistenter. (Bryman & Bell, 

2011) 

Semistrukturerad intervju var den företagsekonomiska forskningsmetod som stod närmast det som 

vi ville åstadkomma med intervjumallen. Konceptet ”semistrukturerad intervju” förklaras som en 
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intervju där de inledande frågorna är specifika för att sedan övergå till att låta den intervjuade 

personen föra samtalet vidare enligt sina tankegångar och intervjuarna endast agerar med följdfrågor 

(Cooper & Schindler, 2011). Ett annat synsätt på begreppet semistrukturerad intervju är att vikten 

läggs på att ha en klarlagd intervjumall där den intervjuade deltagaren ges frihet att formulera svaren 

på eget sätt. Det var denna form av frihet för intervjudeltagaren som beskrevs av både Bryman & Bell 

(2011) och Cooper & Schindler (2011) som studien eftersökte. Därmed har en intervjumall 

konstruerats, som vi kommer gå igenom mer detaljerat nedan, där målet med frågorna var att knyta 

an till studiens syfte och referensram samtidigt som den intervjuade personen känner att de kan gå 

utanför ramarna och ta upp de problem och tankar denne anser vara viktigast. Det blev således en 

blandning av strukturerad och semistrukturerad intervju där den genomförda metoden lutar mer åt 

det senare. Undersökningar gällande organisatoriska problem, såsom (bristande) engagemang, 

genomförs med fördel med hjälp av just semistrukturerad intervju (Qu & Domey, 2011). 

3.3.2 Genomförda intervjuer 

Intervjuerna genomfördes under tre separata tillfällen hos tre olika revisionsbyråer. Innan varje 

tillfälle hade studiens intervjumall skickats över till byråns kontaktperson för att denne skulle hitta de 

mest lämpliga personerna och ”godkänna” de frågor som mallen innehöll. Vi var delaktiga och 

påverkade valet av intervjudeltagare när studiens syfte och vad som eftersöktes med intervjuerna 

förklarades. Korta men koncisa ramar sattes upp för vilka intervjudeltagare som ansågs kunna tillföra 

mest. Dessa ramar var (1) jobbat mellan 1-60 månader, (2) genomgått någon form av kurs eller 

introduktion via arbetsgivaren och (3) arbetar som junior eller senior revisorsassistent. Den första 

ramen sattes upp för att försöka åstadkomma en spridning i de antal månader en revisorsassistent 

har jobbat. Ramen sattes i ett så pass stort spektrum så att revisorsassistenterna har börjat komma 

in i sina roller men inte än ska ha kunnat skriva provet för att bli auktoriserad revisor. Den andra 

ramen ansågs viktig att ha med för att säkerställa att de som intervjuades genomgått någon form av 

organisatorisk aktivitet där de kan ha bildat sig en uppfattning om dess struktur och värderingar. Den 

sista ramen sattes upp för att säkerställa att de som intervjuades hade liknande titlar och 

arbetsuppgifter. Dessa kan givetvis skilja sig åt mellan byråer men ger ändå en bekräftelse på att de 

trädde in i respektive byrå under liknande framtida förutsättningar.     

Inför varje intervjutillfälle diskuterades intervjudeltagarnas och revisionsbyråns anonymitet. Då byrån 

vid det första intervjutillfället önskade vara anonyma blev det fortsättningsvis något som erbjöds och 

försäkrades vid varje tillfälle. Både för intervjudeltagarna och för byrån. Önskan om anonymitet är 

vanligt förekommande och något som inte anses påverka studiens resultat nämnvärt (Bryman & Bell, 

2011). Det kan även anses vara en logisk nödvändighet då vi vänder oss till olika byråer där det finns 

ett intresse från dessa angående hur deras medarbetare framställs i en studie. Vid varje 



~ 27 ~ 
 

intervjutillfälles början förklarades syftet med studien, intervjudeltagarnas roll i den och att det de 

sade inte skulle kunna kopplas tillbaka till dem. Detta är av vikt för att säkerställa intervjudeltagarnas 

säkerhet och att studien följer etiska riktlinjer (Cooper & Schindler, 2011).  

Vid samtliga tillfällen användes röstinspelning som dokumentationsmetod. De fördelar som uppstår 

med digital röstinspelning är svåra att förneka. Det möjliggör för intervjuaren att helt fokusera på 

samtalet och ställa rätt följdfrågor istället för att frenetiskt ta anteckningar om vad som sägs. 

Följaktligen får intervjun ett bättre flöde, vilket i sig leder till effektivare samtal både i tidsaspekt och 

vilken information som delges. Röstinspelningen skedde via en av våra mobiltelefoner som lades på 

bordet med skärmen avstängd under hela intervjutillfället. Allt för att få bort fokus från att samtalet 

spelades in. Just medvetenheten om att samtalet spelas in kan ha en negativ effekt på den 

intervjuade personen. Denne kan känna sig obekväm vetandes att allt som sägs spelas in och då 

väljer att vara mer återhållsam i vad som berättas inom vissa ämnen. (Fernandez & Griffiths, 2007) 

För att få bort fokus på röstinspelningen användes så kallade ”öppningsfrågor” i början av intervjun. 

Dessa frågor har även andra fördelar, vilket gås genom mer noggrant senare i metodavsnittet. 

Samtliga intervjutillfällen genomfördes på liknande sätt gällande tillvägagångssätt och interaktion 

med den intervjuade. Med detta menas att det alltid var två intervjuare och en intervjudeltagare. 

Rollerna hos intervjuarna var bestämda innan varje tillfälle där den ena skulle ha den ledande rollen, 

den som ställde frågor och följdfrågor, medan den andra skulle fungera i en understödjande roll, 

vilket innebar att se till att alla frågor blev besvarade och att alla oklarheter kring frågorna snabbt 

reddes ut. Detta har sina fördelar i att inga frågor missas eller uppfattas inkorrekt och att den 

intervjuade blir mindre förvirrad om vem denne ska vända sig till primärt (Hennink, Hutter & Bailey, 

2011). 

Nedan figur syftar till att ge en tydlig överblick över de genomförda intervjuerna samt hur många 

från respektive byrå som deltog vid varje tillfälle. En kort presentation av hur länge de arbetat hos 

byrån samt deras nuvarande titel delges under figur 3.2. 

 

 

 

 

 

Figur 3.2. Bildschema. Genomförda intervjutillfällen och antal intervjudeltagare. 
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Revisionsbyrå A: 

Deltagare 1: Hon har jobbat i 1,5 år och har titeln ”Associate” vilken är startpositionen i den byrån.  

Deltagare 2: Han har jobbat i 2 år och är ”Senior Associate. 

 

Revisionsbyrå B: 

Deltagare 3: Han har endast jobbat i 3 månader och är ”Associate” enligt denna byrås gradering. 

Deltagare 4: Hon har arbetat under lite mer än ett år på byrån och har samma titel som deltagare 3, 

det vill säga ”Associate”. 

 

Revisionsbyrå C: 

Deltagare 5: Hon har jobbat i drygt 2 år och har ingångstiteln ”Staff” med gradering 3 vilken är en 

intern skala som delger vilken typ av erfarenhet personen har. 

Deltagare 6: Hon påbörjade sin anställning i början på 2013 och har titeln ”Staff” vilken är byråns 

startposition. 

Deltagare 7: Han har arbetat i 3,5 år och är ”Senior”, vilket är steget efter ”Staff”. 

Deltagare 8: Hon har jobbat lika länge som deltagare 7, det vill säga drygt 3,5 år och har samma titel.  

Intervjutillfälle #1. 28/10-13 

Det första intervjutillfället skedde i Örebro. Efter tidigare nämnda mailkonversation så bokades två 

intervjuer in under eftermiddagen den 28:e oktober. Efter bemötande i lobbyn blev vi snabbt visade 

in till ett konferensrum. Förberedelser i form av framtagande av intervjumall, dator samt aktiverande 

av röstinspelningsprogram verkställdes. Efter en kort väntan kom således intervjudeltagare 1. Fastän 

vissa frågor på schemat var tillagda för att ”värma upp” deltagaren tillägnades några minuter till 

informell pratstund. I de förbestämda roller vi som intervjuare antagit flöt det hela på bra och det 

ansågs fungera så pass väl att det bestämdes att detta sätt var lämpligast att ha kvar även vid 

framtida tillfällen. Bytet till intervjudeltagare 2 skedde även det utan problem. En kort paus uppstod 

där vi fick chans att diskutera vissa ändringar eller saker vi tyckte gick väl. Vi bytte även roller mellan 

intervjuerna vilket innebar att den som var iklädd den ledande rollen nu fick agera i den mer 

understödjande. Detta för att träna oss själva i intervjun som metod men även för att få perspektiv 

inom båda roller för framtida personlig utveckling. Den andra delen av besöket gick även det utan 

problem och materialet som samlades in ansågs vara av bra kvalitet.  

Under själva intervjuerna uppstod några naturliga pauser men inget som påverkade det som sades. 

Frågorna ställdes i mångt och mycket i den tidigare framtagna ordningen och följdfrågorna höll sig i 

stor del till ämnet fastän vissa svar svävade utanför studiens ramar. Detta tilläts till stor del då den 

personen som innehade den understödjande rollen hade i uppgift att ha koll på tiden. Aldrig 
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behövdes den intervjuade bli abrupt avbruten för att fokusera på nästa fråga för att hålla oss inom 

tidsramen.  

Intervjutillfälle #2. 1/11-13 

Detta tillfälle tog plats hos det kontor som är beläget i Göteborgs innerstad. En tidigare kontakt som 

numera arbetar för byrån såg till att möjligheten att träffas och genomföra intervjuer uppstod. Två 

medarbetare från byrån som uppfyllde de kriterier vi satt upp ovan ställde upp på att intervjuas varav 

en var den tidigare kända kontaktpersonen. Det finns konsekvenser för detta, vilket vi är medvetna 

om och diskuterat i ett tidigare avsnitt. Intervjusituationen kan te sig mer informell vilket kan påverka 

vilka svar intervjudeltagaren ger. Detta var dock något som diskuterades innan och båda parter 

(intervjuare och den intervjuade) var överrens om att genomföra intervjumomentet på ett sådant 

sätt som genomförts tidigare i studien. Det innebar att vi försökte inta samma roll och 

sinnesstämning som vid det första intervjutillfället. Frågorna ställdes i största möjliga mån i samma 

ordning och på ett liknande sätt som tidigare för att försöka åstadkomma en intervjusituation där vi 

som intervjuare har minsta möjliga påverkan på de svar som ges.  

Bägge intervjuerna tog plats i en av byråns konferensrum, där den bekante kontaktpersonen 

(Deltagare 3) var den förste att intervjuas. Jämfört med det första tillfället var stämningen mer 

avslappnad än tidigare trots försöken att ha samma atmosfär som vid första intervjutillfället. Det var 

dock svårt att förutsäga vilken effekt det kan ha haft på de svar som gavs då det sannolikt skulle vara 

omöjligt att se vilken av de transkriberade intervjuerna som tillhörde denna person för en 

utomstående. Det ska nämnas också att en existerande kontakt kan ha påverkan på den andre 

intervjudeltagaren (Deltagare 4) i samma byrå. I detta fall var det vår kontaktperson som frågat om 

personen var tillgänglig för intervju. Det kan då antas att de har en bra relation sinsemellan, vilket 

kan ha både positiva och negativa konsekvenser för vad som väljs att sägas i en intervjusituation där 

personen vet om att en tidigare relation mellan kontaktpersonen och intervjuarna existerar.  

Intervjutillfälle #3. 5/11-13 

Tredje intervjutillfället åtskiljde sig från de övriga tillfällena i den egenskap att det var fyra stycken 

revisorsassistenter som intervjuades. Detta medförde att det var större spridning i antal år inom 

byrån, erfarenhet och vilka upplevelser de genomgått då de anställdes olika år. Spridningen kan 

fungera som en slags kompensation mot avsaknaden av en fjärde byrås intervjuer. Det som 

eftersöktes hos intervjudeltagarna var trots allt spridning inom de tre uppställda kraven och inte en 

jämförelse mellan olika byråer.  
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Likt de andra tillfällena genomfördes samtliga intervjuer i ett konferensrum med stängd dörr och 

endast en intervjudeltagare åt gången. Intervjuerna fortlöpte efter varandra och pågick från ca 10.00 

till 12.15 där tre av fyra intervjuer höll sig under den framtagna tidsramen för varje intervju, ca 30 

minuter. Att ena intervjun överskred berodde främst på att vi som intervjuade ställde extra 

följdfrågor då många av svaren som gavs var väldigt detaljerade och gav insikter till studiens 

problemformulering.  

Även vid detta moment var kontaktpersonen som hjälpt och bokat intervjuerna en av de som blev 

intervjuade. Personen hade förutom sin position som revisorsassistent även ansvaret att verka som 

studentansvarig gentemot Örebro Universitet vilket innebär att denne innehar vana för denna typ av 

kontakter.  

3.4  Konstruering av intervjumall 

Intervjumallen är noga framtagen och bearbetad i flera steg. För att stärka validiteten i studien valde 

vi under framtagandet av frågorna att kategorisera dessa under rubriker baserade på Van Maanen & 

Scheins (1979) socialiseringsstrategier och Meyer & Allens (1991) dimensioner av organisatoriskt 

engagemang. Ett första utkast togs sedan fram inför ett seminarium, där såväl handledare, bisittare 

och oppositionsgrupper kunde ge värdefull återkoppling på dessa frågor. Vid seminariet var även 

underrubrikerna synliga för att underlätta för kritisk granskning av operationaliseringen.   

Efter en viss revidering testades frågor med hjälp av en ”pilotintervju” för att dels se om frågorna 

hade en naturlig ordningsföljd men även för att på förhand kunna sätta ett tidsintervall på hur lång 

tid en intervju tog och delge detta till revisionsbyråerna och på så sätt ge dem bättre förutsättning 

att planera inför intervjuerna. Vi hade även i åtanke att det är ur den intervjuade personens 

perspektiv som ordningsföljden på frågorna ska kännas naturliga eftersom det annars kan skapa 

förvirring och därmed försämring av kvaliteten på svaren (Hennink, Hutter & Bailey, 2011). 

Pilotintervjun resulterade även i att vi formulerade om en fråga samt tog bort en annan. Orsaken till 

omformuleringen var för att denna, av den intervjuade personen, ansågs otydlig och kunde därför 

inte ge tillräckligt utförligt svar, medan den andra frågan togs bort eftersom den ansågs överlappa 

med en annan framtagen fråga.  

Intervjumallen börjar med ett par allmänna frågor som kretsar kring den intervjuade personens 

bakgrund och hur dennes intresse för revisionsprofessionen uppstod. Dessa öppningsfrågor valdes 

för att medarbetaren skulle känna sig komfortabel och avslappnad inför intervjun och de kommande 

”nyckelfrågorna”. Dessa frågor är därför inte direkt kopplade till teorin i sig men ger ändå ett 
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värdefullt bidrag till undersökningen då den intervjuade personen blir mer öppen och villig att dela 

med sig av erfarenheter om denne känner sig bekväm i situationen (Hennink, Hutter & Bailey, 2011).  

Utöver dessa inledande frågor består resterande del främst av nyckelfrågor som operationaliserats ur 

de teoretiska fragment om socialiseringsprocessens strategier och organisatoriskt engagemang samt 

relationen dessa emellan. Dessa frågor har noga framtagits med ändamål att besvara uppsatsens 

problemformulering och syfte. För att lyckas med detta har vi tagit fram frågor som låter 

medarbetaren ge fylliga och beskrivande svar. Genom att be medarbetaren exemplifiera vissa 

skeenden kan vi även på ett systematiskt, men ändå öppet sätt, ”tvinga” medarbetaren att 

konkretisera sina svar och därmed säkerställa att vi erhåller viktiga detaljer. Vi har också tagit hänsyn 

till det som Hennink, Hutter & Bailey (2011) åsyftar med att vara försiktig med att använda sig av 

teoretiska koncept som kan tolkas på olika sätt. Hennink, Hutter & Bailey (2011) exemplifierar detta 

med hjälp av begreppet attityd och att olika individer kan reagera och resonera olika gällande 

termens innebörd. I samspråk med detta använder vi oss inte av begreppet engagemang i 

intervjumallen eftersom dess koncept kan tolkas på flertalet sätt. Vi har därför ställt nyckelfrågor 

som genomgående under intervjun kan indikera de olika dimensionerna av organisatoriskt 

engagemang, utan att ordet uttalas. 

Intervjumallens avslut innehåller mer allmänna frågor kopplade till socialisering och organisatoriskt 

engagemang samt problemområdet i stort. Detta för att undvika ett abrupt slut efter att vi erhållit 

svar på våra nyckelfrågor. Alltför många intervjuare avslutar hastigt intervjun om problemområdet 

och därför går de miste om väsentlig information. Information som kan få vidkännas i så kallade 

avslutningsfrågor. (Hennink, Hutter & Bailey, 2011) Utöver detta ansåg vi även att en intervju bör 

avslutas på ett sätt som gör att den intervjuade personen sakteliga känner att intervjun går mot sitt 

slut och därför även själv känner ett naturligt avslut. 

3.5 Tillvägagångssätt för analys 

Vid analys av data och dess kodning följdes Bryman & Bells (2011) och Cooper & Schindlers (2011)  

framtagna steg och anvisningar. Det innebar att transkribering av intervjuerna i största möjliga mån 

gjordes direkt efter avslutat insamlingstillfälle. Detta för att minska de fel som kan uppstå om man 

väntar för länge. Genom att göra det direkt ges en större chans att komma ihåg vissa reaktioner och 

tonlägen som kan vara av vikt för analysen (Cooper & Schindlers, 2011).   

Efter transkriberingen var färdigställd lästes allt noggrant igenom och sedermera noterades de 

begrepp och iakttagelser som ansågs vara viktiga och drev studien vidare. Då studien använt sig av 

öppna frågor där den svarande tilläts svara fritt var det även av vikt att kunna koda dess svar lika bra 
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som med frågor där svaret ter sig mer restriktivt. För att koda öppna frågor gicks transkriberingarna 

igenom noggrant där svaren på de öppna frågorna fick egna kategorier. Där det ansågs att svaren 

innehöll samma innebörd delades de in i samma kategori. Hänsyn togs även till vad Montgomery & 

Crittenden (1977) menar är viktiga krav vid klassificering av öppna svar. Klassificering ska gå från 

allmän till specifik, hänsyn ska tas till situationens struktur och anpassning till den svarandes 

kunnande om begreppen associerade med studiens problemområde. 

När själva kodningsdelen var avklarad började den kritiska granskningen av de termer, begrepp och 

kategorier som tagits fram. Svårigheten här låg i att hantera begrepp och hur de skulle delas in i 

kategorierna. Diskussioner fördes om hur vissa meningar och svar skulle brytas ned för att ge en så 

korrekt bild av intervjusituationen och det svar som gavs som möjligt.  

Empiri och analys presenteras tillsammans i de nästkommande två kapitlen då vi anser att det med 

fördel görs i kvalitativa studier och att det motverkar upprepning samt ökar förståelsen för läsaren 

gällande insamlad data. Dessa kapitel bearbetar socialisering och organisatoriskt engagemang var för 

sig. Därefter kommer ytterligare ett kapitel bestående av analys där dessa två ämnen kopplas 

samman. Olika former av empirisk presentation diskuterades emellertid inom gruppen men denna 

form ansågs vara mest lämplig med tanke på vald metod. Formen ger en överskådlig och framförallt 

klar bild av data som samlats in.  

3.6 Metodreflektion 

Vi har genomgående under hela metodavsnittet motiverat de val som gjorts och varför de ansågs 

passa väl in i just denna studie. Mycket hänsyn har tagits till Bryman & Bells (2011) framtagna 

kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar där vissa begrepp som tillförlitlighet, 

generaliserbarhet och pålitlighet diskuteras i samband med möjligheten att kunna styrka att vi som 

genomför studien i största möjliga mån försökt undvika att låta våra personliga värderingar och 

teoretiska utgångspunkter påverka undersökningens utkomst. Tillförlitligheten har förstärkts med en 

detaljerad beskrivning av intervjusituationerna samt hur deltagarna valdes. Att de som deltagit får ta 

del av studien och godkänna vinklingen som använts är även det av vikt för studiens tillförlitlighet. 

Problemet här ligger i den kvalitativa studiens tillvägagångssätt, vilket mest syftar till att få fram det 

unika i en mindre grupp människor (Hennink, Hutter & Bailey, 2011). Det finns dock anledning att 

försöka höja abstraktionsnivån i dessa studier och ta fram nyckelkomponenter som kan visa sig 

applicerbara även i andra kontexter. I detta fall finns möjlighet att kunna applicera studiens resultat 

på kontor internationellt, och inte enbart i Sverige, då många av de största revisionsbyråerna är 

globalt verksamma. Effekten på revisorsassistenterna kan även det vara intressant för organisationer 

verksamma i andra branscher där en liknande form av upplärning existerar. Studiens pålitlighet 
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grundar sig i (det som tidigare tagits upp) att alla val har motiverats och läsaren ska med lätthet 

kunna förstå varför vissa val har gjorts. Detta har vi försökt öka genom att alla delar i studiens 

datainsamlingsprocess har beskrivits noga. Även att möjliga konsekvenser till vissa situationer har 

diskuterats för att visa en medvetenhet till de styrkor och svagheter som medföljer vissa metodiska 

val.  
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4. Socialiseringsprocessen i större revisionsbyråer 

Detta kapitel kommer att bearbeta insamlad empiri samt analys av denna gällande 

revisionsbyråernas socialiseringsprocess. Jones (1986) klassificering kommer löpande i kapitlet att 

agera överskådande rubriker vid behandling av empiri relaterat till socialiseringsstrategierna, där 

sedan det mest framträdande från intervjuerna kommer fungera som underrubriker. Detta för att 

tydligt visa vad varje stycke handlar om. Varje underrubrik kommer sedan avslutas med en analysdel 

av det insamlade materialet.  

 

4.1 Sammanhang där organisationen förser revisorsassistenter med 

information 
I detta avsnitt kommer vi att presentera och analysera de inslag i socialiseringsprocessen som kan 

kopplas till Jones (1986) första klassificering. Avsnittet kommer att behandla hur revisorsassistenter 

erhåller information eller kunskap under sina inledande år i organisationen. Dessa strategier kan i 

breda drag kopplas till den utbildningsplan som assistenter fortlöpande genomgår men även det 

”frågeklimat” som råder i byråerna. 

4.1.1 Utbildningsplan 

Alla deltagare anställdes antingen själva eller i par, förutom deltagare 6 som anställdes samtidigt som 

20 andra, varav tre på samma avdelning, och då på ett större kontor i Stockholm innan hon självmant 

valde att förflytta sig till Örebrokontoret. Gemensamt för samtliga åtta deltagare är att de anställdes i 

början på året eller efter sommaren. Deltagare 6 berättar att hon under inledningstiden fick gå 

igenom en introduktion tillsammans med andra nyanställda i byrån. Deltagare 5 samstämmer med 

detta och berättar att hennes introduktion hölls i Spanien tillsammans med nyanställda från hela 

Norden. Denna introduktions längd omnämns olika i byråerna, där bland annat deltagare 1 berättar 

att den pågick under några dagar, medan deltagare 5 och 6 säger att introduktionen varade i två 

veckor. Gemensamt byråerna emellan är att introduktionen innefattar föreläsningar om 

organisationen där dess struktur och vad som värdesätts hos medarbetare gås igenom. 

Introduktionen inkluderar även gruppövningar där tanken är att nyanställda ska lära känna varandra, 

samt agerar startskott för den framtida kursstege, eller utbildningsplan, som fortlöper under 

inledande fem år. 

”Från när man börjar har man en 5års-stege och så har man utbildningar varje år 

enligt stegen. Oftast är det hösten man åker, direkt efter semestern så kör man lite 

utbildningar. [...] Utbildningarna är ju förberedande till auktoriserade revisorsprovet.” 

– Deltagare 7  
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Både deltagare 1 och 2, samt 3 och 4 understryker att det används en utbildningsplan inom 

respektive byrå som specificerar vilka år som kurserna ska genomgås och att det handlar om tre till 

fyra kurser om året. Dessa kurser är i byrå A inte obligatoriska utan inbegriper utbildningsmaterial 

eller information som revisorsassistenterna anses ska kunna och således är inte alla kurser 

obligatoriska, vilket deltagare 1 understryker. 

 

”Vi har en kurs som heter redovisning 1, och då när jag pratade med min Performance 

Manager, den personen som jag pratade med om min utveckling inom företaget, sa 

hon att eftersom jag har jobbat som redovisningsekonom så ’tycker inte vi inte att du 

behövde gå den eftersom du redan har den kunskapen.’” – Deltagare 1 

 

Flertalet deltagare menar att kurserna dels ses som utbildning i den bemärkelse att de ökar de 

anställdas kunskaper och därmed ger bättre förutsättning att prestera bättre i sitt dagliga arbete 

men även (som deltagare 7 tidigare menade i citatet) som förberedning inför den auktorisation som 

kan avläggas efter fem år. Deltagare 5 betonar också att det finns så kallade uppdateringskurser längs 

vägen som är anpassade efter såväl redovisning (ACR-uppdate) och revision (audit-update). 

 

Både deltagare 1 och deltagare 6, som varit anställda under en kortare period och således inte 

kommit så långt i utbildningsplanen är väl medvetna och insatta i att de frekvent kommer att 

genomgå kurser under de kommande åren. I och med att det är klarlagt när i tiden och var dessa 

kurser äger rum är det således i breda drag samma medarbetare från olika städer runt om i Sverige 

som återses vid varje kurstillfälle. Medarbetare möter därmed ungefär samma individer vid varje 

kurstillfälle. Detta kan understrykas av det som framkom under intervjutillfälle tre, att deltagare 6 

och 8 som anställdes inom samma byrå men till en början på olika kontor, visat sig varit på flera 

gemensamma kurser ihop eftersom de ingår i samma ”årskull”. 

 

Utformningen för kurserna uppenbarar sig vara lika i alla tre byråerna då samtliga deltagare beskriver 

dessa som en variation av föreläsningar och gruppövningar. När deltagarna själva får reflektera över 

syftet med dessa utbildningstillfällen och varför de är utformade som de är framkommer det även att 

det anordnas aktiviteter på kvällarna, utöver de obligatoriska kurserna som är på dagarna. 

 

”På dagarna är det seriös kurs där man lär sig moms eller så. Kvällarna är dock mer fria 

och då äter alla middag och sedan är det bar. Det blir automatiskt teambuilding och 

sedan är det ibland anordnade aktiviteter under eller efter middagen. Senast så var det 

musikquiz efter middagen.” – Deltagare 3 
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Även deltagare från byrå C instämmer i detta resonemang om att utbildningsplanens träffar är mer 

än bara information från kurser och menar vidare på att träffarna även fungerar som en plattform 

där nya medarbetare kan skapa ett kontaktnät inom organisationen. 

 

”Det är mycket socialt också att man träffar många från andra kontor som jag har 

kontakt med. Om jag behöver ta hjälp av någon i Stockholm, ja då kanske jag har 

någon från kursen. [...] Det är mycket nätverkssyfte eller hur man ska säga. Kanske 

egentligen lika stor del som det rent utbildningsmässiga skulle jag säga.” – Deltagare 8 

 

Att nyanställda får genomgå en i förväg väl planerad utbildningsplan kan kopplas till det som Van 

Maanen & Schein (1979) benämner kollektiva och formella socialiseringsstrategier. Det innebär att 

revisorsassistenter isoleras från övriga medarbetare när de, tillsammans med andra från sin årskull, 

åker iväg från kontoret när kurserna genomförs. Då kurserna ingår i en förbestämd utbildningsplan är 

det klarlagt när i tiden de ska genomföras och hur de är utformade, därmed möter assistenter andra 

assistenter inom organisationen som är på samma kunskapsmässiga nivå. Van Maanen & Schein 

(1979) menar att kollektiva strategier lämpar sig bäst för grupper som har samma position och när 

deras roller är tydligt specificerade. Detta överrensstämmer därmed med hur det ser ut i byråerna då 

revisorsassistenter ”hopas” efter årskull. Assistentrollen i sig är även tydligt specificerad eftersom 

den dels innebär en befogenhetsbegränsning i form av revisionspåskrivande men också en 

utförandebegränsning då professionen är styrd i form av lagrum och regelverk.  

 

Vidare indikerar citaten från deltagare 3 och 8 att kurstillfällena inte enbart kretsar kring utbildning i 

sig utan även ger revisorsassistenter möjlighet att träffa andra inom organisationen som ”sitter i 

samma båt” och knyta kontakter inom respektive byrå. Denna kollektiva socialiseringsstrategi skapar 

följaktligen kontorsöverskridande solidaritet eftersom revisorsassistenters ”vi-känsla” vidgas från 

kontors- till organisationsnivå. Ett bra exempel kan hämtas från deltagare 8 som explicit säger att 

hon kan ta hjälp av befintliga kontakter från kurstillfällena i sitt dagliga arbete. Detta tyder på att hon 

inte enbart ser kollegor på kontoret som sina medarbetare utan även känner samhörighet med 

anställda på andra kontor. 

 

Den del av socialiseringsprocessen som innefattar utbildningsplanen kan även kopplas till en mer 

formell socialiseringsstrategi i och med att dessa på förhand bestämda ”steg” endast utförs 

tillsammans med sin årskull och således sker åtskilt från övriga medlemmar i byrån. Separationen är 

emellertid nödvändig eftersom övriga revisorer och revisorsassistenter redan har gått igenom 

kurserna (alternativ ska i framtiden) och därmed redan fått dess information. Kurserna består av, 

som vi presenterade ovan, föreläsningar och gruppuppgifter som samtliga deltagare närvarar vid. 
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Dessa åsyftar att öka revisorsassistenternas kunskap som de har nytta av i sin yrkesroll men även 

förbereder inför kommande auktorisation. Eftersom revisionsbyråer är kunskapsföretag måste dess 

medarbetare kontinuerligt utbildas och uppdateras för att organisationen ska kunna stå sig väl 

gentemot konkurrenter. Van Maanen & Schein (1979) menar även att formell socialiseringsstrategi 

är vanligt i inledningen av socialiseringsprocessen och att den därefter blir mer informell. Denna 

studie indikerar emellertid att detta inte är fallet hos större revisionsbyråer. I dessa fortlöper den 

formella socialiseringen i form av utbildningsplanen, medan det pågår en mer informell sådan på 

kontoren. Eftersom revisorsassistenter främst huserar på kontoren och hos kund anser vi att det är 

här som den primära socialiseringen sker, och här ter sig socialiseringen annorlunda, vilket vi 

kommer att förklara mer ingående under nästa rubrik. 

4.1.2 ”In i hetluften” och frågeklimat 

Det framgår i samtliga intervjuer att nyanställda direkt kastas in i hetluften vid respektive kontor när 

de påbörjar sin anställning. Deltagare 1 berättar att hon direkt fick följa med en auktoriserad revisor 

ut till kund och vara med på kommunrevision. Deltagare 3 nämner att han fick utföra en krävande 

uppgift under strikt deadline. Deltagare 5 sattes snabbt i arbete genom att bli tilldelad ett bolag där 

hon skulle uträtta en revision baserat på tidigare material. Deltagare 8, som påbörjade sin anställning 

under högsäsong fick direkt följa med till flera kunder med olika kollegor.  

Eftersom nyanställda på revisionsbyråer kastas in i hetluften direkt är inte den fadder som de tilldelas 

(beskrivs mer utförligt senare i kapitlet) alltid närvarande för att bistå med hjälp, vilket gör att 

assistenter själva måste ansvara för att ställa frågor om de inte kan utföra en viss uppgift. Att det 

stimuleras till att ställa mycket frågor till kollegor, både på kontoret och ute hos kund kan 

understrykas av flera intervjudeltagare. 

”Det första jag fick lära mig var att om jag har en fråga, ’tyck inte att den är för 

krånglig eller dum’, utan det är ju det som är bra när man kommer in på en byrå och 

revisionsyrket i allmänhet. De mer erfarna medarbetarna är vana vid att ta emot 

nyanställda, att dessa kommer direkt från universitet och inte har relevant 

arbetslivserfarenhet.”  – Deltagare 2 

Som deltagare 2 ovan berättar uppmuntras revisorsassistenter att tidigt börja ställa frågor och 

anpassa sig till frågeklimatet. Detta gäller inte endast för nyanställda utan är istället något som är 

självklart även för äldre assistenter och medarbetare, där bland annat deltagare 8 berättar att hon 

själv ”ställer hundra frågor om dagen” och att även auktoriserade revisorer tar hjälp av kollegor. 

Vidare resonerar deltagare 2 att professionen är så bred att alla måste fråga varandra för att lyckas 

prestera bra i det dagliga arbetet. Nyanställda assistenter anvisas även till lättare revisioner eller 
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ingår i team med mer erfarna medarbetare och därefter arbetar efter direktiv från dem. Allteftersom 

anställningen fortskrider och revisorsassistenterna blir mer och mer erfarna tilldelas de, eller tar 

självmant, revisionsuppdrag som är mer utmanande. Detta i sin tur menar bland annat deltagare 7 

bidrar till att, oberoende på hur länge man har kommit i socialiseringsprocessen, man alltid behöver 

fråga kollegor som är mer insatta i området eller den typen av företag/uppdrag. 

Alla deltagare är eniga om att man kontinuerligt måste fråga kollegor för att kunna prestera bra och 

utvecklas. Deltagare 6, som varit anställd i dryga halvåret, är lika tydlig med att klimatet stimulerar till 

att ställa frågor. 

”Att det är så, ’fråga med en gång’ hellre än att man gör fel. Det är verkligen tydligt att 

man ska fråga än att hellre sitta tyst och göra fel och göra om. Det är mer positivt att 

man frågar hundra gånger” – Deltagare 6 

Även deltagare 5 som arbetat i över 2 år på samma byrå som deltagare 6, och sedermera kommit 

längre i sin socialisering, instämmer med sin mindre erfarna kollega och utvecklar resonemanget 

genom att påstå att revisorsassistenter alltid har som eget ansvar att fråga vid behov, även när man 

är ute i grupp hos en kund. 

”Det uppmuntras till frågor inom hela organisationen. Åker vi ut till ett bolag jobbar vi 

oftast i team och vi är aldrig någon som är på samma nivå när vi åker ut. Vi gör så för 

att lära oss av varandra. [...] Om jag gör ett bolag exempelvis och påskrivande 

[auktoriserad revisor] inte är inne går jag till en annan och det spelar ingen roll om det 

inte är dennes bolag.” – Deltagare 5 

Om utbildningstillfällena kan ses som som kollektiva och formella socialiseringsstrategier är 

emellertid socialiseringen på kontoret mer individuella och informella. På kontoret kastas 

revisorsassistenter direkt in i hetluften och förväntas leverera ett bra arbete. Nyanställda åker ut till 

kunder i olika team och paras därmed löpande ihop med andra mer erfarna kollegor, vilket 

understryker att denne får möjlighet att ta till sig erfarenheter och upplevelser med olika 

medarbetare. Detta är ett typexempel på en individuell socialiseringsstrategi då assistenter på 

samma nivå (eller årskull) aldrig åker ut på uppdrag tillsammans utan istället har mer erfarna 

medarbetare att stödja sig emot. Detta kan liknas med det som Van Maanen & Schein (1979) 

benämner förebilder och att assistenter observerar och anammar tillvägagångssätt som de själva 

anser vara korrekta.  

Frågeklimatet som råder, och det faktum att assistenter i mångt och mycket på eget bevåg måste 

agera för att fråga mer erfarna medarbetare vid (för dem) komplexa uppgifter eller uppdrag tyder på 
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en informell socialiseringsstrategi. Även om inte Van Maanen & Scheins (1979) uttryck ”trial and 

error” kan användas ordagrant (en bättre beskrivning skulle vara ”pre-ask rather than error”) krävs 

det ändock att nyanställda tar sig tid att fråga snarare än att arbeta efter givna mallar. Att det är 

upplagt på detta sätt kan sannolikt knytas till att mycket av det dagliga arbetet kretsar kring 

grupparbete och därför måste samtliga medarbetare vara bekväma i att både ställa och besvara 

frågor för att prestera bra. Ett fel eller misstag hos en assistent drabbar andra kollegor, vilket i sin tur 

resulterar i att resurser måste läggas på att åtgärda detta för att undvika att kunden drabbas. Vad 

som är positivt med denna informella strategi är att nyanställda snabbt skaffar sig erfarenhet genom 

att denne tidigt kommer i kontakt med varierande kunder och kollegor med olika preferenser av 

tillvägagångssätt.  

4.2 Innehåll i den information som ges till revisorsassistenter 
Under denna del kommer vi att behandla de socialiseringsstrategier som syftar till hierarkin och vilka 

steg som måste avklaras, samt vid vilken tid dessa steg förväntas genomföras. Detta innebär att vi 

kommer behandla Jones (1986) klassificering gällande information som revisorsassistenter erhåller 

angående framtidsutsikter och som inkluderar strategierna sekventiell kontra slumpmässig och fast 

kontra rörlig. 

4.2.1 Hierarki med tydliga vertikala steg 

Samtliga intervjudeltagare menar på att de i tidigt stadium fått information om vad som kommer att 

ske varje år fram till dess att de själva kan välja att avlägga auktorisationsprovet. Det finns flera 

”hinder” på vägen som måste klaras av. Hur dessa hinder är utformade och strukturerade kan dock 

skilja sig åt byråerna emellan och vissa ter sig mer individuellt anpassade. Deltagare 1 och 2, 

anställda i byrå A menar båda två att utbildningsplanen används för att tydliggöra för nyblivna 

revisorsassistenter vilka kurser kommande år innehåller. Deltagarna i byrå C berättar att det finns en 

framtagen ”stege” där kurser och utvecklingssamtal några gånger per år vägleder assistenterna uppåt 

inom organisationens hierarki. Fokus i byråerna läggs även på att beskriva var i denna stege varje 

revisorsassistent befinner sig och sedermera klargöra vad som krävs för avancemang inom 

organisationen. Deltagare 8 sammanfattar detta kärnfullt.  

 

 ”Det är ju väldigt hierarkiskt. Vi jobbar väldigt mycket som i en pyramid, där man 

kommer in på en nivå där det är väldigt många. Sen så arbetar man sig uppåt. Den har 

man fått information om från början att det är så här det funkar.”  

– Deltagare 8 

Det finns delad syn angående stegen som måste genomföras inom byrå C då deltagare 5 menar att 

det mer är yrkesrollen och branschen i sig som styr strukturen och inte revisionsbyrån. Det finns 
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enligt henne vissa steg som nödvändigtvis inte ”måste” genomföras och utvecklar detta med att 

exemplifiera med FAR:s rekommenderade prov (förklaras mer ingående nedan) och det faktum att 

det finns kollegor som arbetat som revisorsassistent i 20 år och självmant avstått att genomföra 

auktorisationsprovet.  

Hierarkin är dock tydligt utstakad i varje revisionsbyrå där vissa prestationer leder till högre titlar. Vid 

första intervjutillfället framgår det att byrå A har titlarna ”Junior associate” och ”Senior associate”, 

innan dess att auktorisationen görs. Deltagare 1 berättar att Junior associate är den titel nyanställda 

får direkt vid inträde till organisationen och att titeln Senior associate erhålles via ett internt prov. 

"Inom byrån [byrå A] har du junior associate, senior associate, sen blir du så kallad 

manager och manager blir du när du skrivit och avklarat provet. Det är ju egentligen 

mitt nästa steg då så jag har blivit senior associate och det har jag blivit genom att ha 

skrivit ett prov då.” – Deltagare 2 

Deltagare 3 nämner att byrå B använder sig av ett liknande system där ingångstiteln i organisationen 

benämns ”Associate” och sedermera kan man även här bli ”Senior” efter ett par år beroende på olika 

insatser. Vid tredje intervjutillfället framgår det dock att byrå C bryter detta mönster och benämner 

ingångstiteln för ”Staff” där även olika graderingar finns. Deltagare 7 berättar att titeln Staff 

inkluderar upp till fyra graderingar som beror på antal år som man arbetat inom byrån och vilka 

erfarenheter man samlat på dig. Även nästan titel, Senior, har dessa graderingar. Deltagare 7 och 8 

fortsätter med att poängtera skillnaden mellan byråns kontor på mindre orter och kontor i de större 

städerna. I Stockholm ter sig den hierarkiska strukturen annorlunda då de är fler som jobbar på 

kontoret, över 1500 personer istället för ungefär 30 personer, och således blir uppdelningen mer 

specifik. Det har medföljt att titeln ”Manager” har blivit tillgängliga för assistenter som ännu inte 

avlagt provet till auktoriserad revisor i Stockholm då de har djupare kunskaper i specifika områden.  

”Jobbar du här i Örebro kanske du får ta del av allt i större utsträckning. Sitter du i 

Stockholm, får du mer en inriktning, du ingår i ett segment. Då arbetar man ganska 

intensivt på det. Det är mycket mer specifikt, man sitter på ägarledda eller publika 

bolag, det blir tajtare.” – Deltagare 7 

Fenomenet att kunna bli Manager på större kontor utan auktorisation ter sig även förekomma i 

revisionsbyrå B då deltagare 3 berättar att hans chef, som arbetat på kontoret i fem år, tog sig till en 

chefsposition (Manager) innan han blev auktoriserad revisor. Prov och andra typer av interna tester 

finns även för att ytterligare förbereda assistenterna inför auktorisationen. Dessa fungerar även som 

en avancemangsmöjlighet för att exempelvis gå från Junior till Senior revisorsassistent. Tidsramen för 



~ 41 ~ 
 

när dessa typer av mer informella prov ska tas är delvis upp till byrån och delvis till 

revisorsassistenten själv. Deltagare 1 menar att det interna provet är någonting som alla i byrå A tar 

någon gång innan de gör sin auktorisation. Det är ett prov framtaget av organisationen själva och 

något som de uppmuntrar revisorsassistenter att göra så fort de känner sig redo.  

”Det här är från byrå till byrå. Vi har ett internt prov som innebär att om du har jobbat 

ett visst antal år ska du ha avklarat provet plus att du ska uppfylla en del andra 

kriterier för att bli Senior. Det kanske är lite mer svävande, men det där provet är en 

sån grej som är klart och tydligt." – Deltagare 1 

 

Revisionsbyrå C har ett liknande system där de dock använder ett standardiserat prov som är utfört 

av FAR. Detta menar deltagare 7 inte är något som måste genomföras av revisorsassistenter men då 

titeln "godkänd revisor" nyligen tagits bort har detta prov införts istället och är starkt 

rekommenderat att genomföra av byrån.   

 

”Dels kan det ju vara att man ska skriva provet [provet till auktoriserad revisor]. 

Tidigare var det ju 3: årsprovet men det är borta. Godkänd rev. Titeln finns ju inte 

kvar…[...] Sen har vi ju "IREV" prov också, typ förberedande, kunskapsprov, och det 

ligger oftast med i planen. Det skriver man efter två år kanske. Det är FAR som 

anordnar det. [...] Det är valfritt men man rekommenderar det starkt.” – Deltagare 7 

 

Frihet över att kunna byta inriktning menar samtliga deltagare är fullt möjligt inom respektive byrå 

och anses inte av någon vara problematiskt. Detta menar deltagare 4 kan innebära att 

revisorsassistenten i fråga måste byta kontor för att kunna arbeta med den specifika inriktningen 

men om det inte anses vara ett hinder kan kontorsbytet gå väldigt fort och smidigt.  

 

"Vill jag byta inriktning eller arbetsroll, så finns det utrymme för det. Sen kanske frågan 

är om jag kan vara kvar på samma avdelning då. Antagligen inte." – Deltagare 4 

 

Assistenter som har bytt kontor kan emellertid behålla sin specialisering från det tidigare kontoret 

och fortsätta utveckla den delen, samtidigt som de jobbar mer intensivt med sin valda inriktning, 

vilket deltagare 6 berättar och hänvisar till egen erfarenhet. Ett vanligt inriktningsbyte som togs upp 

var att byta revision mot redovisning, vilket innebär ett avdelningsbyte inom organisationen. 

Deltagare 8 uppfattar det kontors- och inriktningsbyte, som hon själv genomgick, som väldigt lätt 

genomförbart och något som hon anser vara en stor fördel med att arbeta i en större organisation.  

Utbildningsplanen som löper parallellt med anställningen presenteras i ett tidigt skede för 

revisorsassistenterna. Dessa kurser kan ses som ”steg” som måste göras för att i framtiden kunna 
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avlägga auktorisationen. Deltagare 7 menar att utbildningarna planeras på årsbasis där vissa typer av 

kurser hålls ett visst specifikt anställningsår. Även om utbildningarna är förbestämda när de ska gå 

tar byråerna hänsyn till när nyanställningar sker och när arbetsbördan är som störst inom branschen. 

Vidare menar deltagare 5 att varje kurs går flera gånger under samma år för att alla som anställdes 

samma år ska kunna följas åt under dessa utbildningar. 

"[...] sen beror det på under vilken period man har tid att åka. Alla har ju olika uppdrag. 

I Stockholm kanske de har ett jättestort uppdrag en viss period så kan dem inte åka så 

jag tror det finns ett antal tider om året som man kan åka på samma kurs. Det brukar 

oftast bli samma personer som jag åker med. Jag åker ju med dem som började på 

våren eftersom vi är inne på samma år. Vi är tre stycken som åker varje år. Det är 

oftast samma personer annars med." – Deltagare 5 

Trots att citat endast hämtats från intervjudeltagare verksamma i byråerna A och C har även andra 

intervjutillfället (byrå B) gett indikationer på att större revisionsbyråer använder sig av en sekventiell 

socialiseringsstrategi, då det finns flera former av organisatoriska steg som måste klaras av för att 

revisorsassistenterna ska anses mogna nog att få titlar som Senior, Manager eller auktoriserad 

revisor. Det stämmer även in i att det krävs flera individuella prestationer relativt tidigt i den 

organisatoriska karriären för att möjliggöra avancemang inom den. Med prestationer menas de prov 

och kurser som måste genomgås inom byrån för att ta sig vidare inom den. Ur revisorsassistenternas 

perspektiv finns det dock delade meningar gällande hur personligt anpassat tidslinjen för dessa 

aktiviteter/händelser är. Deltagare 1 hävdar att det anpassas i nära samtal med sin närmaste chef 

medan exempelvis deltagare 5 anser att det mer är branschens struktur som bestämmer vad som 

måste ske och när. Dessa skillnader i synsätt är därmed intressanta då den sekventiella 

socialiseringsstrategin främst kretsar kring vad organisationen syftar till med sina handlingar och inte 

branschen i sig. Oavsett finns dock en stark ankoppling till det Van Maanen & Schein (1979) menar 

med sekventiell socialisering och väldigt få kopplingar till dess motsats (slumpmässig strategi) då alla 

steg är tydligt definierade och klarlagda. Det finns även möjlighet till inriktningsbyte eller 

specialisering, vilket kan ses som en horisontell förflyttning inom organisationen. Denna horisontella 

förflyttning kan kopplas till en sekventiell socialiseringsstrategi då assistenterna kan byta avdelning 

eller kontor för att nå sin önskade position i byrån. Fastän ett byte av avdelning påverkar den 

närmaste framtiden är fortfarande de största och betydande stegen som måste klaras av för att nå 

”önskepositionen” detsamma. Möjligheten till en snabb och smidig förflyttning (som bland annat 

deltagare 6 och 8 genomgått) visar även på att stegen är lätt identifierade och tydliga.  
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Det är även intressant att alla stegen presenteras noga för nyanställda i syfte att säkerställa att 

assistenter är medvetna om vad som kommer krävas av dem för att de ska kunna ta sig uppåt i den 

hierarki revisionsbyrån målar upp. Deltagare från varje byrå har koll på de olika stegen inom byrån 

och den allmänna hierarkiska strukturen. Även detta har stark ankoppling till den sekventiella 

socialiseringsstrategin då tidig genomgång av vad som förväntas är en strategi för att säkra ett bra 

jobb från revisorsassistenter vid varje steg de genomgår. Van Maanen & Schein (1979) menar även 

att sekventiell strategi kan göra nyanställda mer fogliga vid denna typ av socialisering för att de inte 

vill äventyra sin framtid i organisationen, vilket det finns tendenser på att det stämmer vid byråerna 

verksamma i mindre orter.   

 

Tidsramen för när de olika stegen förväntas tas är svårare att placera in som en given 

socialiseringsstrategi. Samtidigt som vissa delar av revisorassistenternas inledande år är väldigt 

planerade och förutbestämda, vilket för tankarna till en fast socialiseringsstrategi, finns det även 

utrymme för personlig påverkan då endast utbildningsplanen är det skeende som kan anses vara 

obligatoriskt. Gällande denna plan finns även spelrum för när på året kurserna ska genomgås då 

samma kurser går flera gånger varje år hos samtliga byråer, vilket tyder på inslag av en rörlig 

socialiseringsstrategi. Strategin kan emellertid inte anses vara så pass rörlig att varje individ 

behandlas speciellt och går igenom processen på ett helt unikt sätt. På grund av detta, och i samband 

med att de största och mest betydelsefulla förändringarna i det organisatoriska livet har en given 

tidsram omkring sig, anser vi att byråerna primärt använder sig av en fast socialiseringsstrategi där 

inslag av en rörlig strategi har som störst påverkan på de som inte önskar avancera förbi de 

inledande titlarna inom revision. Den tydliga strukturen kring de titlar som finns i organisationen och 

när dessa bör ha nåtts, samt att riktlinjer gällande förberedande prov och kurser har ett sådant 

kraftigt inflytande i hur revisorsassistenternas inledande tid ser ut gör att argumentationen för att 

det är en fast socialiseringsstrategi som används är för starka för att ignorera. Det som märks i svaren 

som givits är att deltagarna är fullt medvetna om vad som krävs av dem och att kraven höjs för varje 

steg, vilket överrensstämmer med Van Maanen & Scheins (1979) fasta socialiseringsstrategi. 

4.3 Sociala aspekter 
Detta avsnitt kommer att bearbeta sociala aspekter som berör revisorsassistenter, med fokus på 

strategierna seriell kontra icke-seriell samt accepterande och nekande. Det som gås igenom är 

framförallt hur nyanställda tidigt integreras med mer erfarna medlemmar med hjälp av fadderskap 

och utvecklingssamtal, samt om revisorsassistenter måste anpassa sig efter byråernas värderingar. 

4.3.1 Fadderskap och utvecklingssamtal 

Den första tiden i revisionsbyråer har, som vi tidigare tagit upp, handlat om att sättas på prov direkt. 

För att underlätta denna period har samtliga byråer använt sig av liknande supportsystem som dock 



~ 44 ~ 
 

skiljer sig åt i vissa begrepp och utförande. Deltagare 3 och 4 från byrå B benämner den tilldelade 

”faddern” som personlig handledare där fokus främst ligger på att ha en person som fungerar som 

bollplank och kan besvara de snabba ”dumma” frågorna. Ingen av deltagarna från byrå B kände 

något större band till sin handledare förutom tacksamheten och tryggheten att ha en specifik person 

att kunna vända sig till, vilket framgår ur citatet från deltagare 3.  

”Jag fick en personlig handledare som hjälper med allt i början. […] Har ingen egentlig 

mentor, men chefen är duktig på att motivera och få folk att vilja prestera.”  

– Deltagare 3 

Deltagare 3 hittade inspiration från andra medarbetare inom revisionsbyrån, vilket även deltagare 8 

gjorde då hon inte hade en fadder de inledande fyra veckorna på sitt kontor. Fastän byrå C som 

deltagare 8 tillhör har ett faddersystem för alla nyanställda fick hon alltså klara sig utan fadder de 

första veckorna av en okänd anledning. Hon blev istället tillsagd ”gör så gott du kan och fråga 

kollegor runt omkring”. Hon blev ansvarig att själv hitta någon som var villig att hjälpa till från dag till 

dag och tog därför störst inspiration och motivation från duktiga kollegor omkring henne. Deltagare 1 

hade ett omvänt scenario jämfört med deltagare 8 då hennes fadder slutade efter en månad och 

därefter inte tilldelades någon ny. Deltagare 8 berättar vidare att det inte finns någon specificerad 

tidsram för hur länge fadderskapet fortgår utan att man lär sig med tiden vem eller vilka man tar 

hjälp av. 

Deltagare 1 och 2 har själva agerat faddrar och upplever aktiviteten som ett utvecklande och lärorikt 

uppdrag. Båda hade lätt för att sätta sig in i den nyanställdes situation och försökte hjälpa till med så 

mycket som möjligt.  

”Jag märker att när jag får lära ut till någon annan så är det fruktansvärt 

utvecklande. Då måste jag sätta min egen kunskap på prov och tänka och fundera på 

hur det fungerar och sedan försöka förklara. Ofta lär man sig något själv.”  

– Deltagare 2 

Deltagare 7 berättar vidare att alla nyanställda i byrå C får dela rum med sin tilldelade fadder för att 

på ett enklare sätt kunna ställa de frågor och få den hjälp som behövs. Deltagare 5 och 7 hade en 

liknande fadderupplevelse sinsemellan då deras faddrar jobbat mellan 1-2 år och agerade mer som 

bollplank än mentorer. Båda anser även att anledningen till att man paras ihop med en mer erfaren 

medlem är för att nykomlingar ska känna sig välkomna och att det bidrar till en mer effektiv 

upplärning. Deltagare 7 menar att det är billigare att ställa sina frågor till någon som nyss varit i 

samma situation som den nyanställda och således inte hunnit avancera betydligt i organisationen.  
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”Sen är det ju effektivare så istället för att man ska springa på (fråga) en auktoriserad 

revisor så springer man på en som jobbar som senior. Dels för att i grunden är ju jag 

billigare än en auktoriserad revisor så då ska ju "staffen" komma till mig istället för att 

gå på revisorer” – Deltagare 7 

Deltagare 6 hade det starkaste bandet till sin fadder av alla intervjudeltagare och hon berättar att 

hon följde med på många av fadderns uppdrag redan de första veckorna. Vidare menar hon att 

hennes fadder har påverkat henne stort i sitt sätt att arbeta och den bekvämlighet hon känner i den 

roll hon har. Hon var väldigt nöjd över den ”turen” hon hade som fick en så bra fadder. 

”Jag kan ju prata hur länge som helst om min fadder. Hon är ju verkligen en sådan 

förebild. Hon gav mig självförtroende. ’Ja men det är väl klart att du klarar det här’. 

Hon var verkligen så peppande.” – Deltagare 6 

I samband med diskussionen kring fadderskapet återkopplade flera deltagare till arbetsklimatets 

”frågekultur”. För deltagare 5 var möjligheten att ställa frågor till vem som helst inom byrån och 

samtidigt kunna observera och lära av en specifik person något som uppskattades. Det gav enligt 

henne en trygghet i början av tiden hos organisationen att alla var hjälpsamma och tog sig tid. 

Deltagare 5 visade genomgående uppskattning till de utvecklingssamtal som sker omkring två gånger 

per år. Dessa samtal förs med revisorsassistenternas närmaste chef. I samtalen diskuteras privata 

mål, vad organisationen förväntar sig, möjliga inriktningsförändringar och vilka kurser som är kvar 

och när de genomförs. Deltagare 1 och 2 använder begreppet ”Performance Manager” (PM) när de 

talar om den ansvarige för dessa samtal. Deltagare 1 berättar vidare att samtalen används som grund 

för den personliga utvecklingen inom företaget. De val som sedermera kan göras görs i samspråk 

med den mer erfarne medarbetaren som fungerar PM. Deltagare 5 berättar att det i byrå C finns en 

databas där dessa val och personliga mål läggs in för att sedan stämmas av för att se om de uppfyllts 

vid nästa samtal. 

”Vi har ju också ett utvecklingssamtal, eller en sådan process som också löper årsvis, 

där vi sätter mål i början på året och som vi följer upp. Utifrån den planen, den är ju 

individuell, men jag tror att de första åren då man är ny i sin roll är den ganska lika 

för alla, kanske någonting som sticker ut, men det finns en plan som man följer på 

årsvis och kanske även på längre sikt, kanske på flera års sikt.” – Deltagare 8  

 

Som citatet ovan visar spinner deltagare 8 vidare på det deltagare 5 påpekade. Planen formas 

individuellt men styrs av de processer (kurser, revisionsuppdrag etc.) som genomgås varje år. 

Deltagare 7 ger ett tydligt exempel på detta. Han har en grov bild framför sig av vad han vill 
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åstadkomma men behöver råd och hjälp av en erfaren medarbetare för att kunna planera in hur han 

ska lyckas med det han åtar sig. 

”Sen har vi en form av utvecklingssamtal med min närmsta chef. Där sätter man 1-års 

mål, 3-års mål och så vidare. Det är då det man ska följa. […] Ja så är det absolut [i 

samråd med närmsta chef]. Sätter man sig där som ny så har man ingen aning vad 

man ska säga, man vet ju bara inte. Så då blir det mer standard mål men jag sätter ju 

mina egna mål i slutändan.” – Deltagare 7 

Samtliga byråer har utvecklade supportsystem för nyanställda revisorsassistenter där fadderskap är 

en av de mest framstående. Revisionsbyråerna har en seriell socialiseringsstrategi där mer erfarna 

assistenter lär upp nya genom att verka som faddrar och PM visar hur framtiden ser ut via 

utvecklingssamtal. PM har därmed stor påverkan i de mål som sätts upp och hur framtiden planeras 

för revisorsassistenter. Enligt Van Maanen & Schein (1979) är det tillgång till en föregångare på 

positionen som är en av de centrala delarna i seriell socialiseringsstrategi. Föregångaren kan 

sedermera fungera som vägledare eller (i bästa fall) mentor och förebild för den nyanställde. Bland 

de intervjuade var det deltagare 6 som fått den mest positiva synen på denna del av socialiseringen 

då hon upplevde sin föregångare som en stark förebild, vilket är en av de mest ”lyckade” utkomster 

som kan uppnås via den seriella socialiseringsstrategin menar Van Maanen & Schein (1979). Dock så 

var denna deltagares upplevelse något av ett isolerat fenomen då ingen av de andra benämner sin 

fadder eller handledare med sådana positiva ordalag. Synen tenderar istället att vara mer rationell då 

fadderskapet ses mer som en praktisk hjälp för att på ett så kostnads- och tidseffektivt sätt få de 

nyanställda att komma in i sina organisatoriska roller. Som Van Maanen (1978) påpekar räcker det 

enbart med att det finns medarbetare i revisorsassistentens närvaro för att denne ska överväga att ta 

efter vissa önskvärda beteenden från mer erfarna kollegor, vilket också har skett i flera av 

deltagarnas fall. De har observerat olika kollegor i arbete och följaktligen valt att försöka efterlikna 

egenskaper de ansett vara positiva och framgångsrika.  

Tillgången till föregångare är inte enbart kopplat till faddern utan även den frågekultur som finns 

inom byråerna. I och med att frågor uppmuntras att ställas generellt inom hela byrån tar samtliga 

kollegor sig tid att försöka hjälpa till när det krävs. Kunskap delas således mellan många medlemmar 

och den nyanställde, vilket är en tydlig komponent i den seriella socialiseringsstrategin. 

4.3.2 Arbeta i kongruens med egna värderingar 

Något annat som inledningsvis informeras till nyanställda är hur organisationen är och vilka policys 

som gäller. Det skiljer sig dock mellan revisionsbyråerna gällande synen på policys, värderingar och 

beteenden som organisationen ser som önskvärda hos sina medarbetare. 
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”Det finns ju sådana här policys och sådant men det känns inte som att de jagar mig. 

Det är inte så att vi får det inpräntat i oss att ’just de här tre orden ska ni gå efter’. Det 

är mer att man är som man är. Det är ingen som har tryckt på en att ’nu måste du bete 

dig såhär’ eller ’är såhär’.” – Deltagare 6 

Som deltagare 6 antyder finns det policys som medarbetare är medvetna om. Dessa är emellertid 

inte någonting som pressas på utan snarare ska finnas i periferin och agera som breda direktiv om 

vad organisationen står för. Det framgår även att övriga intervjudeltagare från samma byrå har 

likartad uppfattning då alla uttrycker sig på liknande sätt. Deltagare 5, som varit anställd längre än 

deltagare 6, menar att byrån ger ett budskap om hur den vill att revisorsassistenter och revisorer ska 

agera gentemot kund men att det inte finns konkreta värderingar. Vidare berättar deltagare 8 att 

hon enbart utgår från sina egna värderingar och beter sig efter vad hon själv anser är lämpligt när 

hon möter kunder. Deltagare 7 menar att det är sunt förnuft som styr hur han agerar gentemot 

kollegor och kunder. Deltagare från byrå B för ett liknande resonemang då både deltagare 3 och 4 

menar att det främst är de själva och de egna värderingarna som styr beteendet gentemot kunder. 

Deltagare 3 är emellertid relativt ny inom organisationen och betonar att han inte fått en klar 

uppfattning om byrån har klart uppsatta värderingar eller önskar ett visst beteende från assistenter 

när de är hos kund. Han understryker dock att byrån redan vid introduktionen poängterade att man 

vill att assistenter ska göra ”det där lilla extra” för kunden. 

”Ja det är klart [att byrån önskar ett visst beteende]. De vill ju att vi ska vara på ett visst 

sätt. Vi har sju ledstjärnor som jag inte tänker rabbla upp. Men vi ska agera med 

integritet och vi ska samverka tillsammans. Det är klart att vi ska ha de värderingarna, 

så är det” – Deltagare 2 

Citatet ovan indikerar att byrå A skiljer sig gällande uppsatta värderingar och vilka beteenden som 

önskas. Deltagare 2 nämner explicit att det finns ledstjärnor, eller värderingar, som byrån vill att sina 

medarbetare arbetar efter. Även deltagare 1 pratar om ledstjärnor och resonerar vidare om att dessa 

sätts i förhållande till sina egna framsteg och diskuteras kring under utvecklingssamtal. Deltagare 1 

menar även att vissa av dessa värderingar är självklara och exemplifierar med ”vi levererar kvalitet till 

kund” och förklarar därefter att dessa överrensstämmer med sina egna värderingar. Tillika deltagare 

2 är inne på samma spår och menar att dessa värderingar i mångt och mycket går i samklang med 

sina egna. 

Baserat på Van Maanen & Scheins (1979) teorier kring socialisering, är vår uppfattning att 

revisionsbyråerna primärt använder sig av en accepterande strategi. Motiveringen till detta ligger i 

det faktum att flera deltagare uppfattat skeenden som Van Maanen (1978) påstår vara typiska för en 
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accepterande strategi. Tidigare har vi nämnt att deltagare 6 upplevde kontorsbytet som smidigt, 

vilken tyder på en gynnsam omlokaliseringsprocess och ett sätt att möta medarbetares behov. Även 

de tidigare nämnda utvecklingssamtalen är en typisk faktor i en accepterande strategi, eftersom 

dessa knyter an till assistenternas behov. Även det klimat som råder på kontoren, där erfarna 

kollegor är öppna för att besvara frågor kan liknas med vad Van Maanen (1978) åsyftar med att 

medarbetare är villiga att ”göra det där lilla extra”. 

Utöver detta har ingen intervjudeltagare gett indikationer på att revisorsassistenter isoleras från 

övriga medarbetare med syfte att ”skola in dem” i respektive byrås värderingar, vilket vore tecken på 

en nekande strategi. Ingen deltagare från byrå B och C upplever att det finns konkreta riktlinjer för 

hur de ska bete sig gentemot kund utan pekar på egna värderingar som guidning, medan deltagarna 

från byrå A vet att det finns sådana värderingar men ser dem som självklara för yrket. 

Att revisionsbyråernas socialiseringsstrategi är accepterande tror vi kan bero på att det sker en 

”gallring” redan innan nyanställda kommer in i organisationen, och att det således inte behövs en 

nekande strategi under socialiseringsprocessen. Detta menar vi sker dels i form av att sökande måste 

besitta vissa kunskaper i form av kurser på universitetsnivå, men framförallt genom en grundlig och 

välutformad rekryteringsprocess. Revisionsbyråernas popularitet bland studenter medför att 

ansvariga för rekrytering kan handplocka sökande vars värderingar och beteende överrensstämmer 

med vad byrån anser vara korrekt för yrkesrollen. Vidare måste revisorsassistenter redan under 

inledningen av sina karriärer anpassa sig efter lagar och rekommendationer som finns gällande 

revisionsprocessen och professionen i stort. Vi anser dock inte att detta är något som byråerna 

kontrollerar över och därför inte kan ses som en nekande socialiseringsstrategi från deras sida.  
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4.4 Sammanfattning av socialiseringsprocessens strategier 

I tabell 4.4 illustreras vilka strategier som revisionsbyråerna använder sig av i socialiseringsprocessen. 

Vissa strategier, som sekventiell, seriell och accepterande ter sig tydligt, medan exempelvis den fasta 

strategin inte är lika uppenbar. Att det råder en fast strategi förklaras emellertid genom att stegen är 

klarlagda om revisorsassistenten ska fortsätta inom samma inriktning. Assistenter som arbetar med 

revision kan emellertid byta inriktning och på så sätt kan den tolkas som horisontellt rörlig. 

Socialiseringsprocessen präglas även av en individuell och informell strategi på kontoren, där vi anser 

att den primära socialiseringen sker. Parallellt åker revisorsassistenter på kurser tillsammans med 

assistenter från andra kontor. Denna utbildningsplan är på förhand bestämd och därför menar vi att 

socialiseringsprocessen även innefattar en kollektiv och formell strategi. 

Tabell 4.4. Sammanfattning. Revisionsbyråernas socialiseringsstrategier. 
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5. Organisatoriskt engagemang 

Detta kapitel kommer att behandla de delar av insamlad empiri som kretsar kring 

revisorsassistenternas organisatoriska engagemang. Inledningsvis kommer vi att presentera och 

analysera affektivt engagemang och därefter kontinuerligt- och normativt engagemang. 

 

5.1 Affektivt engagemang 
I föregående kapitel presenterade vi hur deltagarna uppfattar revisionsbyråernas värderingar och 

policys och att deltagare från byråerna B och C inte ser dessa som någonting som ”trycks på”, medan 

deltagarna från byrå A menar att det finns framtagna ledstjärnor som ska arbetas efter. De 

sistnämnda anser emellertid att ledstjärnorna är kongruenta med vad de själva anser vara korrekt för 

yrket och yrkesrollen.  

”Jag är nog likadan [på jobbet och privat]. Jag jobbade med service innan också. Det 

är det jag älskar, själva kundkontakten. Jag är likadan om jag är i affären, till 

exempel, och ser att någon behöver hjälp. Då går jag fram. Jag gillar servicegrejen, 

att hjälpa till. Så jag tror att jag är likadan.” – Deltagare 5 

Majoriteten av deltagarna menar att de är samma person i sin yrkesroll som de är privat. I konsensus 

med deltagare 5 menar deltagare 3 och 6 att de har samma personlighet på jobbet som privat. 

Deltagare 8 resonerar lite kort om hur hon själv beter sig gentemot kund och menar att hon till viss 

del förändrar sin personlighet och anpassar sig efter kunden, men inte så mycket att hon klär på sig 

en ”yrkesroll med ställda krav”. Deltagare 4 är inne på samma spår och menar att hon är samma 

person, men att hon ”kanske är lite mer professionell på jobbet”. Enda deltagaren med vacklande 

samstämmighet gällande sitt beteende i yrkesrollen och privatlivet är deltagare 2. 

”Internt skulle jag vilja säga att jag är samma person. Sen tror jag att man är, det 

kommer man nog inte ifrån, en kameleont. Det beror lite på vilka man jobbar med. 

Vilken nivå man är på. Någon kanske är lite mer korrekt och inte lika skojfri. Då blir 

man ofta det själv också. [...] Sen mot kund är man mer professionell och har en viss 

fasad eller vad man ska säga, det är ju givet. Sen lär man känna kunderna också så då 

vet man där också var man kan lägga nivån. Det är klart att man inte är samma 

person i privatlivet och yrkesrollen.” – Deltagare 2 

Det råder mer formella fenomen i samtliga byråer och som knyter an till assistenters relation till sina 

kollegor och överordnande. Med detta åsyftas de utvecklingssamtal som sker tillsammans med 

erfarna medarbetare/PM samt teamarbete och ett arbetsklimat som främjar frågor kollegor emellan. 
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Vidare fördes ett resonemang under intervjuerna kring deltagarnas förväntningar på sin kommande 

tjänst och huruvida de blivit positivt eller negativt överraskande av det faktiska arbetet. 

”Jag vet inte riktigt vad jag hade för förväntningar innan jag började. Jag tror inte jag 

hade några om jag ska vara ärlig. Det enda jag egentligen visste om var att jag skulle 

gå interna utbildningar i början, vilket jag tyckte kändes utvecklande. [...] Så 

förväntningarna infriades, kan man säga.” – Deltagare 4 

Flertalet deltagare menar att de inte visste vad yrkesrollen skulle innefatta innan de påbörjade sin 

anställning på sin respektive revisionsbyrå. Liksom deltagare 4 (citat ovan) berättar deltagare 2 och 7 

att de hade begränsade förväntningar på sin kommande tjänst som assistent. Båda betonar dock att 

tjänsten är socialare i den bemärkelse att det råder mer kontakt med kunder än vad de hade 

förväntat sig. Andra oväntade arbetsrelaterade egenskaper som en eller flera deltagare blev varse 

om efter påbörjad anställning är mindre analytiskt arbete (i positiv bemärkelse), mer stress och 

mycket ansvar i tidigt skede. Det som deltagarna emellertid genomgående ser som mest positivt i 

tjänsten är kundkontakten och den variation som yrkesrollen innefattar. 

”Man får möta så många olika typer av case, fall, bolag och typer av verksamheter och 

många olika typer av människor. [...] ibland är man på ett handelsbolag och ibland är 

man i ett tillverkande bolag och ibland är man på en korvkiosk. [...] Jag tror ändå att 

det är för att det är så varierat som det är så roligt.” – Deltagare 8 

Deltagare 8 understryker i citatet ovan inte enbart de många kundkontakterna som hon är med om 

utan beskriver även ett varierat arbete. Även andra deltagare som inte är lika långt in i sina 

respektive socialiseringsprocesser betonar att det råder en stor variation i arbetet och att de har 

mycket kundkontakter. Eftersom kunderna dessutom är så skiftande krävs olika förberedelser inför 

varje träff och uppdrag. Deltagare 5 påpekar också att flexibiliteten är stor och att tjänsten innefattar 

en viss självständighet (fastän många uppdrag genomförs i team och således kräver anpassning 

kollegor emellan) förutsatt att man tar sitt ansvar och håller sig inom professionens ramar. 

”Det är även väldigt flexibelt. Vill jag gå ut två timmar så är det inte några problem. 

Jag behöver inte ens säga till någon. Bara jag gör det jag ska och lämnar till kund så får 

jag jobba när jag vill” – Deltagare 5 

”In i hetluften” innebär att revisorsassistenter ställs inför utmaningar direkt efter anställning. 

Därefter ökar även dessa utmaningar successivt tack vare att man lär sig mer, både genom det 

praktiska arbetet på kontoret men även genom kurserna. Flera deltagare framhåller även utmanande 

arbetsuppgifter som den främsta anledningen till att de vill att stanna kvar i sin respektive byrå. 
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Utöver utmanande arbetsuppgifter är samtliga deltagare positivt inställda till möjligheten att påverka 

sina framtida karriärer inom respektive revisionsbyrå. Detta främst i form av inriktning, men även 

kontorsbyte såväl nationellt som internationellt. 

”I och med att vi har utvecklingssamtal med våra Performance Managers så diskuterar 

vi vad jag vill specialisera mig om. Jag kanske vill fokusera på annat, hålla på med skatt 

istället. Man kan ju styra så och påverka och vi har ju haft assistenter som har ändrat 

inriktning efter att ha jobbat ett tag, och provat på grejer. Man kan även åka 

utomlands och jobba om man har det intresset.” – Deltagare 1 

Deltagare 6 och 8 berättar att de själva varit med om kontorsbyte, från Stockholm respektive 

Karlstad, och att de upplevde det som väldigt smidigt. Deltagare 2 understyrker att han upplever att 

han kan påverka sin karriär och exemplifierar med att han själv (i samråd med PM) kunde bestämma 

när han skulle avlägga det interna provet. Detta är även i samklang med deltagare 8:s resonemang 

kring att man säkerligen kan ”snabba på” och få titeln Senior i ett tidigare skede. Deltagare 5 berättar 

att hon själv nyligen bytt inriktning och nu istället fokuserar på redovisning. Likaså deltagare 4 pekar 

på att assistenter alltid har möjligheten att specialisera sig och menar vidare att detta rentav främjas 

av byrån. 

Med ett starkt affektivt engagemang menar Allen & Meyer (1998) och Rhodes, Eisenberger & Armeli 

(2001) skulle innebära att revisorsassistenter känner att de vill stanna och bidra till att nå uppsatta 

mål om de känner att dessa är kongruenta med eget omdöme (värderingar och beteenden). Som 

ovan beskrevs upplever samtliga deltagare att de kan agera efter vad de själva anser vara korrekt för 

yrkesrollen, men att det finns policys som mer eller mindre är självklara. Endast en deltagare antyder 

att denne tar på sig en viss roll på jobbet. Fastän denna revisorsassistent använder det starka 

begreppet kameleont och explicit säger att ”det är klart man inte är samma person i privatlivet och 

yrkesrollen”, menar vi på att denne i mångt och mycket inte nödvändigtvis behöver ändra sitt 

beteende i rollen. Detta grundar vi dels på att personen i fråga till viss grad motsäger sig själv genom 

att berätta att han kan agera ordinärt gentemot både kollegor och äldre kunder, men även eftersom 

alla yrken kräver en viss grad av professionalitet. Att agera professionellt menar vi inte är det 

motsatta till att agera efter eget omdöme utan snarare att det är egna omdömet som uppmanar till 

professionalitet i yrkesrollen. Vi menar därför att samtliga revisorsassistenter i studien ger 

indikationer på att känna en viss grad av affektivt engagemang enbart genom att vara tillfredsställda 

över att kunna agera som de själva vill i olika situationer och gentemot olika kollegor och kunder. 

Således skapas goda förutsättningar för att andra faktorer ska vidarebygga det affektiva 

engagemanget hos revisorsassistenterna.  
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Affektivt engagemang kan byggas med hjälp av relationer inom organisationen (Meyer & Allen, 

1991). Detta menar vi kan sammankopplas med flera relationsfrämjande fenomen och aktiviteter i 

samtaliga byråer. Stora variation i arbetet som inkluderar grupparbete på såväl kontoret som ute hos 

kund, utvecklingssamtal, utbildningstillfällen (både den formella och informella delen) och klimatet i 

sig som understödjer frågor främjar assistenters relationer till övriga kollegor, både på kontoret 

övriga organisationen. Detta skapar följaktligen en ”vi-känsla” som i sin tur kan utmynna i en ovilja 

att lämna byrån.  

Gemensamt för samtliga deltagare är vissa personliga karaktäristikor i form av utbildning och 

befattning. Meyer & Allen (1991) menar att dessa faktorer påverkar medarbetare att känna affektivt 

engagemang och i detta fall har samtliga assistenter liknande akademisk bakgrund och även samma 

titel (men på olika nivåer i form av Junior och Senior). Således har alla revisorsassistenter samma 

förutsättningar att känna denna dimension av engagemang. Yrkesrollen i sig innebär (till synes) tillika 

en befogenhetsbegränsning och bör därmed medföra en viss limitation att känna starkt affektivt 

engagemang. Det skall dock poängteras att ingen av deltagarna känner att dessa begränsningar 

påverkar dem negativt i den bemärkelsen att de själva inte känner att de får de utmanande 

arbetsuppgifter de förtjänar. Samtliga menar på det motsatta, att de redan inledningsvis får anta 

utmaningar. Därefter rullar det på och utmaningarna växer och växer ju mer praktisk erfarenhet som 

erhålles och ju fler kurser som genomgås. Genom att ansvaret hela tiden ökar och nya utmaningar 

finns runt hörnet menar vi på att det affektiva engagemanget ständigt finns kvar och att det med 

hjälp av detta bidrar till att assistenter vill stanna kvar, eftersom det leder till professionell utveckling. 

Detta resonemang stärks genom att intervjuade assistenter, oberoende titelnivå och tid kvar till 

auktorisation, ändå påpekar att de kontinuerligt ställs inför nya utmaningar. 

Ytterligare faktorer som stimulerar affektivt engagemang är avanceringsmöjligheter och känslan av 

att själv kunna påverka sin framtid i organisationen (Meyer & Allen, 1991). Vi menar att det ena stöds 

av organisationen medan den andra hämmas av den hierarkiska strukturen. Valmöjligheterna som 

assistenterna har i organisationen är många. Dels framgår det av deltagarna att de kan välja att inte 

gå upp för auktorisation utan istället byta inriktning eller specialisera sig inom ett visst område. Detta 

tyder på att assistenter på flera sätt kan påverka sin situation genom förflyttning på ett horisontellt 

plan (vilket togs upp i föregående kapitel). Revisorsassistenter kan inte avlägga auktorisationen i ett 

tidigare skede eftersom det finns tydliga riktlinjer (interna prov, kurser enligt utbildningsplan) som 

måste följas, vilket gör att de inte kan avancera snabbt. Det anmärkningsvärda är emellertid att ingen 

av deltagarna ser denna restriktion som någonting negativt utan talar istället gott om hur de kan 

påverka sin horisontella situation, något som tyder på att dessa känner affektivt engagemang trots 

rådande hierarki.  
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Som vi ser det finns det ytterligare en faktor som tyder på att affektivt engagemang uppstått hos 

deltagarna, men då kanske framförallt under deras inledningsfas av tjänsten. Dessa kretsar kring de 

förväntningar som finns innan påbörjad tjänst och sedermera infrielser av dessa. Om förväntningarna 

inte infrias medför det att assistenter känner en ovilja att fortsätta arbeta inom byrån och således 

upplevs inget affektivt engagemang. Uppseendeväckande är att samtliga deltagares förväntningar 

infriats. Detta kan ses som banalt, men faktum är att denna bekräftelse tydligt visar att deltagare 1, 3 

och 6 (som är relativt nyanställda) samtliga visar en stark vilja och entusiasm att fortsätta inom 

organisationen tack vare socialiseringens inledning där dessa snabbt kastades in i hetluften med 

revisionsuppdrag, kundträffar och klara direktiv om hur deras framtida yrkeskarriär ser ut. 

5.2 Kontinuerligt engagemang 
 

“Jag tror att om man slutar tidigare, om man har jobbat två år kanske, då tror jag 

förlusten är större för nu har jag ändå gått klart de flesta av de här förberedande 

kurserna inför skrivningen [provet till auktoriserad revisor].” 

 – Deltagare 8 

Deltagare 7 och 8 har arbetat som revisorsassistent i drygt fyra år och har således inte så lång tid kvar 

innan de kan välja att avlägga sin auktorisation. De är båda överens om att utbildningsplanen ger en 

kunskapsmässig bredd som särskiljer revisorsassistenter från andra organisationers ekonomer. 

Kurserna ger fördjupad kunskap inom flera områden, vilket flertalet andra deltagare menar bidrar till 

såväl personlig som professionell utveckling. Deltagare 6 betonar dock att oavsett om hon hade 

avslutat sin tjänst i förtid skulle hon se den kunskap som kurserna ger som meriterande inför sin 

framtida karriär i en annan organisation. Hon får medhåll av deltagare 1. 

”Jag tror ju själv att det är en jättestor merit att ha jobbat på en revisionsbyrå även om 

man inte slutar som revisor utan att man jobbar med redovisning eller ekonomi på 

annat sätt, just eftersom många vet med sig att man får väldigt mycket utbildning och 

att man träffar på väldigt många olika företag och olika situationer. Så bara det tror 

jag är en väldigt stor erfarenhet att bära med sig om man skulle gå vidare.”  

– Deltagare 1 

Vidare utvecklar deltagare 5 resonemanget om att även arbetsuppgifterna i sig ger en bredare 

kunskap än många andra ekonomitjänster och att kunskapen byggs på mer eller mindre dagligen. 

Hon exemplifierar detta med att berätta att hon själv fått instruera 45-åriga ekonomichefer om hur 

de ska sköta vissa uppgifter. Kan hon inte svara på en viss fråga tar hon hjälp av kollegor och på så 

sätt hjälper hon inte bara kunden utan bygger även på sitt egna kunskapsarkiv. 
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Kontinuerligt engagemang åsyftar medarbetares behov av att stanna kvar inom organisationen. 

Detta behov menar bland annat Shore & Wayne (1993) främst uppkommer från känslan av 

erfarenhetsförluster eller negativa effekter på så kallade sidointressen. Detta skulle således innebära 

att revisorsassistenter väljer att stanna kvar i revisionsbyrån eftersom de själva känner att de 

behöver göra det eftersom deras kunskap annars går förlorad eller för att de mister andra värdefulla 

förmåner som tjänsten medför till privatlivet. Under intervjuerna framkommer det en viss 

behovskänsla av att stanna kvar inom organisationen med hjälp av den fortlöpande 

utbildningsplanen, men att denna inte är erkänd av assistenterna. Deltagare 7 och 8 som båda 

genomfört större delen av utbildningsplanen och därmed kan se situationen i ”backspegeln” känner 

att de hade förlorat på att lämna byrån i ett tidigare skede på grund av att de inte genomfört vissa 

kurser. Detta skulle således innebära att kontinuerligt engagemang kan uppstå tack vare 

utbildningsplanen och mer specifikt för att assistenterna då känner att sin personliga och 

professionella utveckling skulle drabbas negativt om möjligheten att genomgå flera kurser försvann. 

Dock framkommer det att mindre erfarna assistenter, som inte kommit lika långt i utbildningsplanen, 

inte känner att de skulle förlora på att lämna utan snarare ser genomförda kurser som meriter. 

Därför anser vi inte att det finns stöd för att påstå att utbildningsplanen leder till kontinuerligt 

engagemang eftersom mindre erfarna assistenter inte är medvetna om den förlust av kunskap som 

äldre assistenter menar går förlorad vid avslutande av tjänst i förtid. Detta eftersom förutsättningen 

för att kontinuerligt engagemang ska kunna uppstå är att förlusten måste vara erkända av 

revisorsassistenterna, vilket den inte är.  

Ju längre revisorsassistenterna har arbetat i byrån och ju mer erfarenhet som införskaffats såväl 

praktiskt som teoretiskt, desto större valmöjligheter upplever de att de har gällande 

revisionsuppdrag. Meyer & Allen (1991) menar att kontinuerligt engagemang uppstår då 

medarbetare genom egna val antar uppdrag som kräver internutbildning och att förluster eller 

kostnader ackumuleras över tid tack vare erfarenhet. Eftersom uppdragen och de interna 

utbildningarna är åtskiljda i den bemärkelsen att ett visst uppdrag inte medför en specifik 

internutbildning uppstår heller inget behov hos revisorsassistenten att stanna kvar i byrån. Hade 

emellertid assistenter medvetet valt ett uppdrag som renderat i en internutbildning för att kunna 

genomföras hade kontinuerligt engagemang tillfälligt uppkommit. Detta eftersom det uppstår ett 

behov av att genomföra utbildningen.  Vidare finns det inget som tyder på att det ackumuleras 

tillräckligt mycket förluster/kostnader under de inledande fem åren för att assistenter ska kunna 

känna ett behov av att stanna. Det är först efter avlagt prov och erhållen auktoriserad revisorstitel 

som en tillräckligt stor ackumulering av erfarenhet uppstått för att behovet av att stanna kvar 

uppkommer.  
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Typiskt för kontinuerligt engagemang är just att den blir starkare ju längre medarbetare stannar 

inom en viss organisation. Detta för med sig att revisorsassistenter inte känner denna dimension av 

engagemang eftersom dessa generellt sätt endast varit verksamma i sin respektive byrå under en 

kortare period. Vad gäller sidointressen och förlust av intressen utanför yrket kan vi inte urskilja 

några generella mönster baserade på våra intervjuer. Däremot kan vi konstatera att den främsta 

anledningen till att intervjuade assistenter väljer att stanna kvar på sitt respektive kontor beror på 

personliga relationer på arbetsplatsen. Detta är emellertid inte ett argument för att kontinuerligt 

engagemang skulle uppstå då det tydligt framkommer att flera deltagare tidigare varit verksamma på 

andra kontor. Det är snarare så att assistenters förhållandevis unga åldrar innebär att de inte hunnit 

skaffa familj eller andra intressen som hämmar mobilitet. 

5.3 Normativt engagemang 
 

“När jag började här fick jag komma med på kommunrevision en hel del. Då fick jag 

följa med en som var auktoriserad revisor. Hon instruerade mig vad hon förväntade sig 

att jag skulle göra och sådär. Sen plockar man ju upp lite successivt av andra 

assistenter och andra medarbetare om hur man ska jobba.” – Deltagare 1 

I ett tidigare kapitel presenterade vi hur revisorsassistenter tidigt sätts på prov både i arbetet på 

kontoret och ute hos kund. Deltagare 1 skildrar i citatet ovan dels hur hon inledningsvis instruerades i 

vad hon skulle göra och hur hon förväntades utföra tilldelade uppgifter ute hos kunder, men även 

hur hon observerade kollegor i deras sätt att arbeta och bemöta kunder. Under intervjuerna framgår 

det tydigt att det redan i början tilldelas stort ansvar till revisorsassistenter. Deltagare 3 betonar att 

ansvarstagande är en viktig egenskap och någonting som bör klaras av tidigt in i anställningen. Han 

exemplifierar detta med att berätta att han, som endast varit anställd under några månader, redan 

tilldelats egna kunder. Genom detta sätts stor press på nyanställda. Både deltagare 6 och 8 menar att 

första tiden präglades av panik på grund av stor anhopning av arbete. Deltagare 7 betonar även 

pressen från auktoriserade revisorer ökar vid kundträffar ju längre anställningen fortlöper. 

”Det finns vissa påskrivande revisorer som ställer väldigt höga krav. Om man åker ut till 

en kund och känner att det här har jag koll på, jag var här förra året, då kommer det 

nya uppgifter att utföra. Då ska du ta det här, det här och det här. Det är den 

skräckblandade förtjusningen ibland att ’hur ska jag lösa det här?’. Men det är bara att 

sätta sig in och göra det.” – Deltagare 7 

 

Vidare menar samtliga deltagare att de observerat sina faddrar och tagit fasta på deras, som de själva 

anser, bra ageranden och egenskaper. Anmärkningsvärt är att sju av åtta deltagare emellertid inte 
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ser sina inledande faddrar som förebilder utan understryker istället att mer erfarna kollegor såsom 

påskrivande är bättre inspiratörer. Flera deltagare pekar på att anledningen till detta grundar sig i att 

faddrarna huserar på samma hierarkiska nivå och endast agerar stöd under de inledande månaderna. 

Deltagare 6 är dock den revisorsassistent som skiljer sig från mängden. Hon pratar genomgående 

under intervjun om hur stor förebild hennes fadder var och menar vidare att en bra fadder kan ha 

stort inflytande på en nyanställd.  

I övrigt är det annars främst utbildningsplanen som framkommer vara det som uppmärksammas 

mest och flera deltagare uttrycker sin tacksamhet över den kunskap som de erhåller via kurserna. 

Deltagare 1 nämner explicit att ”det är mycket resurser som revisionsbyråerna lägger på oss 

nyanställda och då känner man ändå att man vill ge någonting tillbaka”. Tillika deltagare 7 uttrycker 

sin uppskattning över den utbildning som ges. 

”Jo jag är tacksam för det är ändå ganska mycket tid och pengar som läggs om man 

tänker på den tiden jag kunde lagt hos kund istället och de pengar de skulle fått in på 

det. Så man är glad att man får kurstillfällena.” – Deltagare 5  

 

Hälften av deltagarna instämmer med resonemanget kring kurserna, medan övriga 

revisorsassistenter har en annan syn på byråernas satsning på assistenterna. Deltagare 2 menar att 

satsningen bör ses som en investering då det är med hjälp av medarbetares kunskap som byråerna 

konkurrerar och utbildning är således ett måste för att nyanställda ska ha möjlighet att erbjuda kund 

tjänster av hög kvalitet. Deltagare 8 är inne på samma spår, att utbildningen ingår i yrkesrollen, men 

betonar även att hon fått väldigt mycket av sin revisionsbyrå ur ett kunskapsmässigt perspektiv. 

Normativt engagemang avspeglas genom medarbetares känslor av skyldighet att stanna kvar inom 

organisationen och mer konkret att revisorsassistenter fortsätter sin anställning för att de själva 

anser att de bör göra det. Detta eftersom de antingen utsätts för det som Allen & Meyer (1996) 

benämner normativ press eller genom observation av vilka de själva ser som förebilder. Känslan av 

skyldighet kan även uppkomma då organisationen satsar stora summor pengar på att utbilda eller 

träna sina medarbetare, vilket är fallet i större revisionsbyråer. 

Det framgår tämligen tydligt att nyanställda tidigt tvingas ta ansvar och vid uppdrag får de även 

instruktioner om vad de förväntas göra. Nyanställda får därmed utstå press tidigt och sedan, i takt 

med att erfarenhet erhålls, får de även mer och mer ansvar gentemot kund, vilket framgår ur 

deltagare 7:s citat ovan. Att revisorsassistenter fortlöpande utsätts för press menar vi, i enlighet med 

Allen & Meyer (1996), leder till normativt engagemang. Att pressen ökar med erfarenhetsgraden 

bidrar även till att assistenters normativa engagemang bibehålls och kanske även ökar med tiden. 
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Detta grundar vi på de mer erfarna revisorsassistenterna som tidigare berättat att de fått ta mer och 

mer ansvar ju längre de har arbetat. Vi menar att med mer ansvar kommer mer normativ press och 

sedermera normativt engagemang.  

Normativt engagemang uppkommer även vid observation av förebilder, vilket i detta fall inte är de 

faddrar som tilldelas inledningsvis. Visserligen framkommer det att deltagare 6 var extremt nöjd med 

sin fadder och att hon såg henne som stor förebild, men då faddrarna endast har inflytande i början 

av anställningen avtar denna beundran snabbt. Istället är det mer erfarna medarbetare, ofta 

auktoriserade revisorer, som agerar förebilder och vars agerande som assistenterna observerar. En 

anledning till detta fenomen kan säkerligen grunda sig på att det i många fall är auktoriserade 

revisorer som sätter den normativa pressen i och med att de är ytterst ansvariga över det 

assistenterna gör. Vidare är det dessa som har mest erfarenhet och erhållit den titel som (de flesta) 

revisorsassistenter strävar efter att nå i framtiden. Vikten av ett bra fadderskap ska dock inte 

underskattas. Då deltagare 6 visat sig positiv till sin fadder och explicit benämner denne som förebild 

finns det underlag att tro att duktiga faddrar leder till att en nyanställd känner normativt 

engagemang. 

Utbildningsplanen som revisionsbyråerna format medför en omfattande satsning på att utbilda 

revisorsassistenter teoretiskt. Flera av deltagarna uttrycker sin tacksamhet gentemot revisionsbyrån 

över denna satsning och deltagare 1 säger explicit att hon vill ”ge någonting tillbaka”. Ovanstående 

citat från deltagare 5 indikerar en tacksamhet gentemot byrån. Då flera andra intervjuade assistenter 

även de uttalar sin tacksamhet över kurserna finns det stöd för att utbildningsplanen bidrar till en 

känsla av skyldighet att stanna kvar inom organisationen och därmed normativt engagemang. Dock 

ska det tilläggas att det även finns deltagare som uttryckt sig annorlunda och således kan vi inte med 

säkerhet påstå att utbildningsplanen garanterar normativt engagemang.   
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5.4 Sammanfattning av revisorsassistenternas upplevda organisatoriska 

engagemang 

Det framgår tydligt att samtliga revisorsassistenter upplever känslor som kan kopplas till såväl 

affektivt- som normativt engagemang. Remarkabelt är emellertid att ingen deltagare visar tecken på 

att känna kontinuerligt engagemang. Detta baserat på det Meyer & Allen (1991) åsyftar med att 

medarbetaren måste vara medveten om den förlust som uppkommer med att lämna organisationen. 

Tabell 5.4 sammanfattar vad i socialiseringsprocessen som leder till att revisorsassistenter upplever 

en känsla av vilja (affektivt engagemang), respektive skyldighet (normativt engagemang), att stanna 

inom byrån och yrkesroll. 

Dimension Förklaring 

    

             

              Affektivt engagemang 

Revisorsassistenter kan vara sig själva i sin yrkesroll.  

Klimatet på kontor och kursträffar bidrar till skapande av relationer. 

Utmanande uppdrag. Utföra mer uppgifter och svårare uppdrag med tiden. 

Medvetenhet om sin framtida karriär och dess möjligheter. Upplevelse av egen påverkan. 

         

         Kontinuerligt engagemang 

          

 

- 

 

              Normativt engagemang 

Ansvar i tidigt skede som sedan byggs på efter tid och erfarenhet. 

Förebilder i form av mer erfarna (auktoriserade) revisorer. 

Normativ press i samband med uppdrag. 

Satsning i form av kurser bidrar till tacksamhet och en vilja att prestera åt byråns vägnar. 

 Tabell 5.4. Sammanfattning. Revisorsassistenters organisatoriska engagemang. 
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6. Socialiseringsprocessens påverkan på revisorsassistenternas 

organisatoriska engagemang 

Detta kapitel kommer att analysera socialiseringsprocessen och dess strategiers påverkan på 

intervjuade revisorsassistenters organisatoriska engagemang. Vi kommer löpande att referera och 

reflektera, samt återkoppla till tidigare kapitel. Dispositionen följer Jones (1986) klassificering som 

delar in socialiseringsprocessen och dess strategier i sammanhang, innehåll och sociala aspekter. 

Som vi tidigare varit inne på sker största delen av revisorsassistenternas socialisering i den miljö där 

de huserar främst, vilket är på kontoren eller ute hos kund. Detta medför att det huvudsakligen är 

klimatet på kontoren och samarbetet med kollegor som påverkar revisorsassistenternas upplevda 

organisatoriska engagemang mest. Parallellt med det dagliga arbetet på kontoren fortlöper 

utbildningsplanen som till sist ämnar göra revisorsassistenterna redo för sin kommande 

auktorisation.  

6.1 Hur sammanhanget där organisationen förser revisorsassistenter med 

information påverkar 
 

Enligt den empiri som samlats in under intervjuerna har vi tydligt sett hur nyanställda direkt kastas in 

i yrkesrollen som revisorsassistent där de tillsammans med andra medarbetare träffar kunder och 

utför löpande granskningar och andra uppgifter associerade till revisionsprocessen. Det framgår 

genom intervjuerna att första tiden präglas av högt tempo och mycket teamarbete där nyanställda 

tidigt får arbeta tillsammans med medarbetare på andra hierarkiska nivåer. Revisorsassistenterna blir 

omgående tilldelade uppgifter att utföra och om dessa inte kan utföras på eget bevåg har de som 

eget ansvar att fråga tilldelad fadder eller övriga kollegor om hjälp. Exempelvis kan de få utmanande 

uppgifter redan första dagen och tilldelas ”egna” kunder första veckan, vilket deltagare 3 fick erfara. 

Det framkommer således att byråerna använder sig av individuella och informella 

socialiseringsstrategier, vilka medför stort ansvarstagande från första anställningsdagen då 

assistenterna självmant måste utföra sina arbetsuppgifter utan tydliga anvisningar från överordnade. 

Vidare innebär det även att utmaningar som med tiden växer i takt med att mer erfarenhet erhålls. 

Samtliga intervjudeltagare betonar den höga utvecklingskurvan som är associerad med yrkesrollen. 

Utmaningar i form av uppgifter assistenterna aldrig arbetat med tidigare sker i stort sett dagligen den 

inledande tiden i de studerade revisionsbyråerna. Då såväl ansvar som utmaningar i arbetet är starkt 

kopplade till dimensionerna affektivt- och normativt engagemang indikerar denna studie att de 

individuella och informella socialiseringsstrategierna leder till ökat organisatoriskt engagemang hos 

revisorsassistenterna.  
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Under socialiseringsprocessens gång förvärvar revisorsassistenter mer erfarenhet genom praktik (och 

teori från kurser) och får därmed utföra svårare och mer krävande uppggifter med tiden. Genom 

detta fortsätter uppdragen att vara utmanande och således bibehålls det affektiva engagemanget. 

Hade revisorsassistenterna emellertid fått utföra samma uppgifter trots sin kunskapsmässiga 

utveckling hade det affektiva engagemanget med största sannolikhet avtagit med tiden. Det kan 

därför ses som viktigt att revisionsbyråerna är tydliga med att erhållna erfarenheter renderar i mer 

komplexa arbetsuppgifter. Samtliga deltagare som var med i studien betonar dessutom, som vi 

presenterade tidigare, att utmaningar i arbetet är en av de främsta anledningarna till att de vill vara 

kvar inom organisationen.  

 

Ansvaret i sin tur grundar sig dels i de teamarbeten som revisionsyrket innefattar, vilket medför press 

att göra bra ifrån sig, men även på i professionens angelägenhet om objektivitet. Under intervjuerna 

framkom det att denna normativa press främst härstammar från revisorsassistenterna själva då de 

var angelägna om att prestera bra, men ytterligare press kom även från den påskrivande revisorn 

som är ytterst ansvarig för den prestation som assistenten står för. De intervjuade assistenterna gav 

tydliga indikationer på att känslan av skyldighet (gentemot den auktoriserade revisorn och 

organisationen i stort) att utföra den tilldelade uppgiften på ett så bra sätt som möjligt uppkom i ett 

tidigt skede. Följaktligen leder den individuella strategin till ett ökat normativt engagemang.  

 

Dessa individuella och informella strategier framträder även genom klimatet på kontoren där 

revisorsassistenter är väl medvetna om att de kan ta kontakt med övriga medarbetare vid behov. 

Genom strategierna kommer nyanställda snabbt in i gruppen och således finns det premisser att 

skapa relationer med kollegor på andra hierarkiska nivåer, som i sin tur kan berätta om egna 

erfarenheter som de anskaffat sig under tiden de var assistenter. Bra relationer på arbetsplatsen 

bidrar i sin tur till trivsel och är mer eller mindre en förutsättning för att viljan att stanna kvar ska 

kunna uppstå. Således skapar detta fenomen i socialiseringsprocessen goda förutsättningar till 

affektivt engagemang. 

 

Efter den kollektivt genomförda introduktionen fortsätter assistenterna att följa utbildningsplanen 

som fortlöper under åren, enligt den kollektiva och formella strategin. Under dessa kurstillfällen 

knyter assistenterna band mellan varandra, och då ofta mellan olika kontor. Vidare framkommer det 

i denna studie att dessa band knyts i samband med kursträffarnas mindre formella inslag. Flera 

deltagare berättar att mer informella, sociala aktiviteter med fokus på ”teambuilding” genomförs vid 

dessa kurstillfällen. I byrå B innebar detta exempelvis musikquiz efter en gemensam middag. Detta är 

säkerligen en på förhand utarbetad plan för att revisorsassistenter ska få möjlighet att skapa kontors- 

och avdelningsöverskridande relationer, vilket i sin tur gör att kontaktnäten inom hela byrån 
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breddas. Studien indikerar vidare att kurstillfällenas formella och informella aktiviteter bidrar till att 

”vi-känslan” vidgas från kontors- till organisationsnivå. Detta framgår bland annat genom att 

deltagare 8 berättar att hon kan ta kontakt med assistenter på andra kontor (som hon träffat via 

kurstillfällena) om det behövs. Samhörighet existerar således inte enbart med kollegorna på kontoret 

utan även med kollegor verksamma på andra avdelningar och orter. Denna kollektiva (och formella) 

socialiseringsstrategi leder följaktligen till att affektivt engagemang infinner sig hos assistenterna. 

Kurstillfällena är viktiga ur ren kunskapssyn och som förberedande verktyg inför auktorisationen. 

Revisorsassistenterna erhåller nödvändig kunskap inom sin profession och får således de redskap 

som behövs för att ta sig an nya utmaningar, vilket i förlängningen betyder att de utsätts för nya 

situationer och erhållna erfarenheter. Många av intervjudeltagarna känner stor tacksamhet för den 

utbildningsplan de genomgår och uttrycker även en känsla av skyldighet att betala tillbaka genom 

goda prestationer åt byråernas vägnar. Deltagare 5 påpekar faktumet att tiden som läggs på 

utbildningarna kunde ha tillägnats en kund istället, vilket skulle dragit in mer pengar till 

organisationen. Därmed får detta inslag i socialiseringen deltagare 5 att känna glädje gentemot byrån 

i egenskap av att få medverka och ta del av utbildningsplanen. Denna formella socialiseringsstrategi 

har således visat sig leda till normativt engagemang hos övervägande delen av intervjudeltagarna 

tack vare skyldigheten de känner över att ”betala tillbaka”. Det ska dock poängteras att ett par 

deltagare ser utbildningsplanen som ett måste från byråns sida för att kunna konkurrera. Dessa ser 

inte planen som en ”tjänst” som erbjuds utan mer som ett obligatoriskt moment för att kunna 

bedriva konkurrenskraftig verksamhet. Vidare visar dessa deltagare inga tecken på tacksamhet eller 

indikationer på normativt engagemang, vilket medför att denna formella strategi, ur detta 

perspektiv, inte med säkerhet kan påstås leda till ökning av organisatoriskt engagemang. 

6.2 Hur innehållet i den information som ges till revisorsassistenter 

påverkar 
Den sekventiella socialiseringsstrategin som råder belyses och presenteras tidigt i 

revisorsassistenternas socialiseringsprocess. Det framkommer under genomförda intervjuer att 

assistenterna redan under introduktionen får information om sin plats i organisationen och om hur 

de första åren fram till auktorisationen ter sig. Introduktionen informerar om de olika stegen och vad 

som krävs för att klara av dem. Framförallt visar studien att medvetenhet om möjligheten till 

horisontell förflyttning är av stor betydelse för revisorsassistenter och deras angelägenhet att 

fortsätta verka inom organisationen. Tack vare att assistenterna uppfattar att de kan påverka sin 

egen framtid (i form av specialisering, inriktningsbyte, omlokalisering) förstärks även känslan av att 

vilja vara kvar inom byrån, vilket i sin tur mer specifikt skapar affektivt engagemang. 

Anmärkningsvärt är att, trots att avanceringsmöjligheterna de första åren i byrån är begränsade (de 
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första fem åren innefattar förbestämda steg och ”hinder”) indikerar studien att detta inte hämmar 

skapandet av affektivt engagemang. Kalbers & Cenkers (2007) menar på att hierarkin i 

revisionsbyråer är ”up or out” och Weng & McElroy (2012) menar vidare att detta medför att 

assistenter i många fall lämnar i förtid eftersom möjligheterna att avancera är limiterade. Denna 

studie tyder emellertid på att assistenter ser såpass positivt på möjligheten att förflytta sig på ett 

horisontellt plan att denna begränsning inte påverkar dessa i större bemärkelse. Istället framgår det 

tydligt under intervjuerna att byråerna uppmuntrar ännu inte auktoriserade revisorer att specialisera 

sig eller byta inriktning. Denna plattform för förflyttning och möjlighet att påverka sin horisontella 

position kan därför ses som ett substitut mot hierarkiska avancemangsmöjligheter. 

 

Som nämnts tidigare i uppsatsen är de största och mest betydelsefulla händelserna/stegen som 

revisorsassistenter är med om i byråerna omgivna av en bestämd tidsram, vilket gör att en fast 

socialiseringsstrategi kan urskönjas.  Deltagarna uppvisar vid intervjuerna både förståelse och 

kunskap gällande tidsramen som omgärdar titlar, prov och kurser som sker under de inledande fem 

åren. Via de svar som erhållits från intervjudeltagarna finns det dock ingenting som tyder på att 

denna kunskap om tidsaspekter gällande fenomen i socialiseringen bidrar till ökat organisatoriskt 

engagemang. Vi vill emellertid påpeka att det inte hade spelat någon roll ifall socialiseringsstrategin 

hade varit till fullo fast eller rörlig då ingen deltagare uppvisar känslor associerade med detta.  

6.3 Hur sociala aspekter påverkar 
Tillgång till medarbetare som tidigare varit i den roll som revisorsassistenter befinner sig i är typiskt 

för den seriella socialiseringsstrategin. Den seriella strategin har i denna studie visat sig ha en 

påverkande effekt på det normativa engagemanget hos assistenterna. Detta eftersom den seriella 

strategin inte enbart uttrycker sig i form av ”frågeklimatet” utan även genom ett väl utarbetat 

supportsystem i form av fadderskap och kontinuerliga utvecklingssamtal. Som nämns i tidigare 

kapitel är faddrarna till intervjudeltagarna andra revisorsassistenter som hjälper nyanställda att 

komma in i yrkesrollen. Det medför att faddrarna inte ses som typiska förebilder/mentorer. Istället är 

det påskrivande/PM som agerar förebilder i den meningen att revisorsassistenter ofta observerar 

deras ageranden gentemot kund och andra utföranden i revisionsprocessen. Paralleller kan dras till 

Siegel, Reinstein & Miller (2001) som även de i sin studie påvisade att förekomst av förebilder ökar 

normativt engagemang. Dock uttrycker deltagare 6 sig väldigt positivt till sin fadder och nämner 

explicit henne som stor förebild, vilket indikerar att bra faddrar i vissa fall kan ses som förebilder och 

således öka den nyanställdes normativa engagemang under den initiala tiden i byrån. Just detta 

fenomen kan emellertid, utefter genomförda intervjuer, inte generaliseras i stort utan endast ses 

som en tes på basis av deltagare 6:s uppfattning. Denna seriella strategi ger revisorsassistenter en 
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möjlighet att observera auktoriserade revisorers beteenden för att sedan ”snappa upp” vad de anser 

vara korrekt agerande, vilket i sin tur enligt Allen & Meyer (1996) skapar normativt engagemang.  

 

Ett ytterligare inslag i socialiseringsprocessen där revisorsassistenter får tillgång till föregångare är vid 

utvecklingssamtalen. Vid dessa tillfällen diskuteras framtid och målsättningar där assistenten, i 

samråd med PM, går igenom hur den kommande tiden i byrån ska se ut. Vid samtalen kan även 

revisorsassistenten uttrycka sin vilja till specialisering, inriktningsbyte eller omlokalisering om denne 

så önskar. Utvecklingssamtalen är på så sätt inte enbart en del i den seriella socialiseringsstrategin 

utan inbegrips även i den accepterande strategin då assistentens behov och preferenser beaktas.  

Det framgår även i intervjuerna i byrå A att revisionsbyråns policys diskuteras och sätts i förhållande 

till egna målsättningar vid utvecklingssamtalen. Dessa policys anses vara breda och uppfattas primärt 

som övergripande budskap om hur agerandet bör vara gentemot kund. Denna studie fann dock inga 

tecken på att revisorsassistenter matas med värderingar som de bör förhålla sig till i sitt arbete, utan 

samtliga intervjudeltagare pekar på att det professionella agerandet styrs av eget omdöme. Denna 

accepterande socialiseringsstrategi, som stimulerar känslan av att själv kunna agera efter egna 

preferenser både på kontoret och gentemot kunder, är därför en grund till att affektivt engagemang 

ska kunna uppstå. Vidare har vi tidigare presenterat och reflekterat över att en deltagare anser sig 

själv gå in i en given roll i arbetet (i förhållande till hur denne är i privatlivet), men att denne kan ha 

tolkat ställd fråga annorlunda. 

6.4 Revidering och anpassning av modell 
I figur 6.4 illustrerar vi hur revisionsbyråernas socialiseringsprocess är konstruerad och vilka 

socialiseringsstrategier som påverkar revisorsassistenternas organisatoriska engagemang. Vi kan 

genom denna studie se att större revisionsbyråer genomgående använder sig av Jones (1986) 

institutionella strategier, men att socialiseringen på kontoren även inbegriper individuella och 

informella strategier. Liksom Ashforth, Sluss & Saks (2007) finner vi i att samtliga institutionella 

strategier innehåller fenomen som tidigare forskning menar på leder till organisatoriskt 

engagemang. Till skillnad från deras studie, som genomfördes gentemot ingenjörer, ser vi ingen 

koppling mellan den fasta socialiseringsstrategin och revisorsassistenters organisatoriska 

engagemang, men att resterande strategier kopplade till kategorierna sammanhang, innehåll och 

sociala aspekter inbegriper företeelser som påverkar assistenternas affektiva eller normativa 

engagemang. 

Vidare visar inte modellen precist vilka fenomen i strategierna som skapar känslan av vilja eller 

skyldighet att stanna kvar. Detta eftersom grunden för uppsatsen bygger på det organisatoriska 

engagemangets koppling till personalomsättning bland revisorsassistenter. Sätts engagemang i 
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förhållande till viljan att sluta är upplevd dimension av ringa betydelse. Liksom Meyer & Allen (1991) 

anser vi att det meningsfulla i denna kontext är att socialiseringsprocessen bidrar till att skapa någon 

dimension av organisatoriskt engagemang hos revisorsassistenter. 

Figur 6.5. Reviderad modell. Hur socialiseringsprocessen i större revisionsbyråer påverkar revisorsassistenters 

affektiva och normativa engagemang. 
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7. Slutsatser och reflektioner 

I detta avslutande kapitel kommer vi att redogöra för de slutsatser som uppsatsen utmynnat i. 

Slutsatserna i sin tur ämnar besvara studiens problemformulering och syfte. Vidare kommer vi att ta 

upp egna reflektioner som uppstått under uppsatsens gång, resonera kring studiens begränsningar 

samt ge förslag på framtida forskning inom området.   

 

7.1 Studiens slutsatser  
Syftet med denna uppsats är att beskriva och kartlägga hur socialiseringsprocessen påverkar 

revisorsassistenters organisatoriska engagemang. Van Maanen & Scheins (1979) modell om 

socialiseringsstrategier ligger till grund för beskrivning av socialiseringens utformning och hur den  

påverkar assistenters upplevda engagemang under de inledande fem åren. 

Revisionsbyråernas socialiseringsprocess består av individuella, informella, sekventiella, fasta, seriella 

och accepterande strategier. Emellertid fortlöper en på förhand bestämd utbildningsplan, vilket 

medför inslag av en kollektiv och formell strategi.  Denna studie visar att samtliga strategiska val i 

socialiseringen, förutom den fasta strategin, påverkar det organisatoriska engagemanget hos 

revisorsassistenter. Detta skiljer sig från både Ashforth, Sluss & Saks (2007) och Filstads (2011) 

studier som menar att samtliga institutionella strategier respektive sociala institutionella strategier 

påverkar organisatoriskt engagemang. 

Socialiseringsprocessen, med dess strategier, har påverkat två dimensioner av organisatoriskt 

engagemang, nämligen den affektiva och normativa. Studien visar att dimensionen kontinuerligt 

engagemang inte existerar på grund av bristen av medvetenhet om de kunskaps- och 

erfarenhetsförluster som tillkommer i samband med frivillig uppsägning av tjänst. Vidare kan vi dra 

slutsatsen att såväl individuella, informella, seriella som kollektiva och formella strategier bidrar till 

relationsskapande inom byråerna och således affektivt engagemang. Flera andra strategier kan 

knytas an till viljan att stanna kvar inom organisationen och yrkesrollen. Den accepterande strategin 

medför att revisorsassistenter själva väljer sitt agerande utefter vad de anser vara korrekt för 

professionen. Samma strategi bidrar, tillsammans med den sekventiella, till att revisorsassistenter 

upplever att de har inflytande över sin egen situation i organisationen i den mån att de kan förflytta 

sig på ett horisontellt plan, något som motsäger Kalbers & Cenkers (2007) och Weng & McElroys 

(2012) framställning om att revisionsbyråer endast har en up or out-miljö. De individuella och 

informella strategierna, som innefattar att assistenterna kastas in i hetluften direkt, leder till stora 
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utmaningar från dag ett och i takt med erhållen erfarenhet växer även dessa utmaningar med tiden, 

vilket gör att det affektiva engagemanget bibehålls. 

Dessa individuella och informella strategier medför även att revisorsassistenter omgående måste 

axla ansvaret att utföra tilldelade uppgifter och fråga medarbetare vid behov. Vidare bidrar 

strategierna till att normativ press sätts på revisorsassistenterna. Detta dels från professionen som 

kräver att arbetet utförs objektivt och med kvalitet men även från påskrivande revisor som är ytterst 

ansvarig för assistentens prestationer. Eftersom både ansvar och press associeras med normativt 

engagemang kan vi således dra slutsatsen att dessa individuella och informella strategier leder till 

organisatoriskt engagemang. Normativt engagemang uppkommer även med hjälp av den seriella 

strategin eftersom revisorsassistenter påverkas av tillgången till förebilder i form av auktoriserade 

revisorer och andra mer erfarna och skickliga medarbetare.  

Studien indikerar att utbildningsplanen, alltså de kollektiva och formella strategiska inslagen, kan 

bidra till normativt engagemang. Mer specifikt innebär detta att revisorsassistenter upplever en 

känsla av skyldighet att ”betala tillbaka” för den satsning som byrån gör och den breda kunskap som 

erbjuds under de inledande åren. 

Denna uppsats bidrar med kunskap om kopplingen mellan socialisering och organisatoriskt 

engagemang dels genom att den riktas mot en ny profession (med ett uttalat problem om 

personalomsättning) men även ytterligare belyser att det råder skillnader branscher emellan 

angående hur socialiseringsprocessen påverkar medarbetares initiala tid i organisationen. Tidigare 

forsknings indikationer på branschskillnader (Ashforth, Sluss & Saks, 2007; Filstad, 2011) stärks 

således genom denna studie. Detta eftersom flera socialiseringsstrategier visat sig påverka (eller inte) 

engagemang på olika sätt jämfört med studier inom andra branscher och professioner. 

7.2 Reflektioner och förslag på framtida forskning  
I studiens inledande kapitel beskrevs problemet som existerar hos flertalet stora revisionsbyråer 

gällande personalomsättning. Flera revisionsbyråer nämner explicit i sina finansiella rapporter att de 

arbetar för att minska omsättningen av medarbetare och bland annat Chan, et. al (2008) benämner 

revisorsassistenter som den positionen med högst omsättning av personal. Denna tes stärks av 

denna studie då detta problem bekräftas av flera intervjudeltagare (från samtliga byråer) då de 

berättar att deras respektive byrå har problem med detta fenomen, i synnerhet i de större kontoren. 

Detta ter sig rimligt då större kontor med fler anställda medför en högre konkurrens om platserna 

(up or out-miljön blir tydligare) och därmed ökar risken till missnöje efter exempelvis missad 

befordran eller revisionsuppdrag. Det som dock har förbisetts, och som vi har uppmärksammat 

under studiens gång i deltagande byråer, är de horisontella förflyttningar som sker inom/mellan 
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kontor och avdelningar. Fastän avdelnings- och inriktningsbyte uppmuntras och görs tillgängligt 

under de flesta omständigheter (och visat sig bidra till ökad organisatoriskt engagemang) kan detta 

innebära problem för byrån. En medarbetare som byter avdelning eller kontor behöver ersättas, 

vilket medför kostnader för organisationen. Den nytillsatte kommer att behövas socialiseras in 

oavsett om rekryteringen sker externt eller internt. Ett annat perspektiv på detta fenomen, men som 

ligger utanför denna uppsats avgränsning, är synen som revisorsassistenter har på denna möjlighet 

till horisontell förflyttning. Denna studie tyder på att den allmänna synen tonar ned den up or out-

miljö som Kalbers & Cenkers (2007) målar upp om att avancemangsmöjligheter uppåt är begränsade. 

Vidare motsäger sig studien Weng & McElroys (2012) resonemang om att revisorsassistenter lämnar 

byråer på grund av rådande hierarki.  Som vi ser det medför hierarkin till en naturlig 

personalomsättning bland revisorsassistenter, men att många lämnar yrkesrollen för andra 

positioner inom byrån. Fenomenet minskar därmed den externa personalomsättningen men främjar 

den interna. Sålunda tyder denna upptäckt på att horisontella möjligheter agerar substitut för goda 

möjligheter att avancera snabbt. 

 

Genomförd studie har endast fokuserat på revisorsassistenters inledande fem år i tre större 

revisionsbyråer. Denna avgränsning grundar sig dels i tidigare forsknings konstaterande att 

socialiseringsprocessen har som störst påverkan under de inledande åren (Chatman, 1991), men 

även för att det är under dessa år som flest medarbetare lämnar revisionsbyråerna (Chan, et. al., 

2008). Tidsavgränsningen på fem år medför således en distinktion om socialiseringsprocessens 

påverkan på assistenters upplevda organisatoriska engagemang då socialiseringen är en fortlöpande 

process under hela det organisatoriska livet för en anställd. Denna studie har genomförts med hjälp 

av intervjuer av nuvarande revisorsassistenter (med olika titlar och anställningstid) för att uppnå 

syftet. Ett annat tillvägagångssätt för studien hade varit att följa revisorsassistenter under den initiala 

tiden i byrån och på så sätt få en tydligare bild av varför vissa val görs och hur det upplevda 

organisatoriska engagemanget ter sig över en längre period. Andra möjliga tillvägagångssätt för att 

ge ytterligare stoff till problemområdet är genom intervjuer med medarbetare på andra hierarkiska 

nivåer (auktoriserad revisorer, partners, rekryteringsansvariga) eller med personer som lämnat yrket. 

Detta skulle bidra med andra perspektiv och öka förståelsen om varför socialiseringsprocessen ser ut 

som den gör och hur den skapar (alternativt misslyckats att skapa) organisatoriskt engagemang.  Vi 

ser därför att det vore intressant att i framtiden studera hur socialiseringsprocessen påverkar 

organisatoriskt engagemang med hjälp av intervjuer med andra insatta eller över tid.  

 

Det råder för närvarande en begränsning inom redovisningslitteraturen gällande forskningsområdet 

för socialisering och organisatoriskt engagemang. Framtida forskning kan därför komplettera fältet 

med hjälp av att studera relationen ur andra aspekter. Denna studie har fokuserat på hur 
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socialiseringsprocessen påverkar det organisatoriska engagemanget hos revisorsassistenter. En 

annan aspekt skulle exempelvis kunna vara hur ökat organisatoriskt engagemang kan förbättra eller 

influera socialiseringsprocessen. Hur stor roll spelar det redan befintliga engagemanget gentemot 

hur de nyanställda uppfattar och tar till sig socialiseringen (och dess innefattande strategier)? För 

andra framtida studier gällande socialiseringsprocessen och dess påverkan på organisatoriskt 

engagemang finns stora möjligheter att komplettera forskningen som gjorts eller vända och vrida på 

informationen som framkommit i denna studie. Finns det andra modeller för hur 

socialiseringsprocessen är uppbyggd och hur förhåller sig dessa till organisatoriskt engagemang? 

Forskning som görs över en längre tid kan fokusera mer specifikt på en given dimension av 

engagemang. Ett ytterligare förslag inför framtida forskning är således att studera 

socialiseringsprocessen över tid och fokusera på specifika dimensioner. Denna studie kan dra 

slutsatsen att revisorsassistenter inte upplever kontinuerligt engagemang, men det betyder inte 

nödvändigtvis att framtida studier med andra tillvägagångssätt resulterar i samma konstaterande. 
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Bilaga 1  

Intervjufrågor, revisorsassistent 

1. När började du jobba för byrån? Hur gammal var du då?  Vilken titel har du? 

2. Hur ser din akademiska bakgrund ut? Hur kom du in på revisionsspåret?  

3. Kan du beskriva en typisk arbetsdag för dig? På kontoret och hos kund? 

4. Var du den ende som anställdes eller anställdes fler samtidigt? (Vid flera, hur fortlöpte deras 

relation?)  

 

5. Har du genomgått obligatoriska händelser, exempelvis kurser, tillsammans med andra 

nyanställda? Hur har dessa sett ut? (kursernas upplägg, endast föreläsningar, övningar osv?)  

6. Hur uppfattar du din inskolning till din organisatoriska roll? Beskriv viktiga händelser.  

a. Varför tror du den var upplagd så? 

 

7. Har du under din inskolningstid fått tydliga instruktioner på vilka händelser du måste gå 

igenom? Kan du ge något exempel på en sådan händelse?  

 

8. Hur beskriver organisationen sin hierarkiska struktur och din plats i den, nu och i framtiden?  

9. Upplever du att du har möjlighet att påverka din framtida karriär i organisationen? 

 

10. Har någon form av tidslinje blivit förklarad för dig? När vissa steg ”bör” ske?  

a. Kan du ge exempel på ett steg som du gått igenom?  

 

11. Har du någon du kan fråga om hjälp? Uppmuntras detta? Har du fått någon specifik person 

som ska hjälpa dig? Varför tror du det ”är som det är”? 

12. Kan du exemplifiera hur en mentor/ förebild påverkar dig i din roll och vilja att prestera? 

 

13. Upplever du att byrån önskar ett visst beteende från dig och vilka värderingar du ska ha?   

a. Vilka värderingar har byrån? Överrensstämmer de med dina? 

b. Upplever du att du är samma person i yrkesrollen (på byrån) som i ditt privatliv? Kan 

du ge exempel på när du måste inta din roll? 

 

14. Vad tror du syftet med din inledande tid är? (kurser, mentorer etc.)  
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15. Hur ser du på din framtid i organisationen nu jämfört med vad du gjorde innan du påbörjade 

tjänsten? 

 

16. Känner du dig bekväm i din arbetsroll? Varför/ Varför inte?  

a. Vad gör att du utvecklas i din roll? 

17. Vilka faktorer är det främst som gör att du stannar kvar i organisationen?  

18. Upplever du att du för din framtida karriär skulle förlora på att avsluta din tjänst i förtid som 

revisorsassistent? Varför? 

19. Är du tacksam över att organisationen satsat på dig under denna inledande tid? Varför/ 

Varför inte?  

 

20. Vad hade du för förväntningar på din kommande tjänst som revisorsassistent innan du 

påbörjade din anställning?  

a. Har dina förväntningar besannats? Varför/ Varför inte? 

21. Upplever du att din inledande tid i organisationen har påverkat dig positivt i valet att stanna 

kvar och vidareutvecklas? Vad tror du själv är den främsta anledningen till detta är? 

Tack för din tid! 

  

 


