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Sammanfattning 

Examensarbete i företagsekonomi, inriktning redovisning, Linnéuniversitetet 2012. 

Författare: Jakob Olsson och Mai Trinh 

Handledare: Anna Stafsudd 

Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin 

Titel: Innanför revisorsprofessionens murar – en studie om socialisering av 

revisorsassistenter. 

Bakgrund och problem: Revisorsbranschen är i dagens svenska samhälle en av få 

yrkesgrupper som kan anses vara en profession. För att få träda in i denna profession 

som revisorsassistent, krävs att en individ bland annat genomgått universitetsutbildning 

inom företagsekonomiska ämnen. Men vad måste denna individ genomgå under sina 

första anställningsår för att växa in i professionen på bästa möjliga sätt? Tidigare 

forskning tyder på att nyanställda introduceras genom olika socialiseringsmetoder, som 

kan förklaras av en organisations struktur. Men på vilket sätt växer nyanställda 

revisorsassistenter in i revisorsprofessionen?      

Syfte: Syftet är att skapa förståelse för hur revisorsassistenter socialiseras in i 

revisorsprofessionen, genom att tydliggöra samt förklara hur socialiseringsprocessen ser 

ut inom branschen. 

Metod: Studien har utgått ifrån en kombination av kvalitativ och kvantitativ 

forskningsmetod. Detta innebär att det empiriska materialet samlats in med hjälp av fem 

stycken semi-strukturerade intervjuer och webbenkäter som skickats ut till samtliga 

revisionsbyråer i hela Sverige. 

Slutsatser: Studiens resultat förefaller på ett övertygande sätt att revisorsassistenter 

introduceras genom institutionaliserade socialiseringsmetoder och styrs till stor del av 

Sveriges lagstiftning. Detta innebär att professionen introducerar nyanställda på ett sätt 

som skall generera enhetlighet för att värna om professionens legitimitet. Dessutom 

framkommer att vissa metoder påverkas av revisorsassistenters anställningsår, ålder och 

högsta utbildning.   
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Abstract 

Master Thesis in Business Administration, School of Business and Economics at 

the Linneaus University, Växjö, Sweden, 2012. 

Author: Jakob Olsson och Mai Trinh 

Supervisor: Anna Stafsudd 

Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin 

Title: Behind the auditor profession´s walls – a study on socialization of auditor 

assistants.  

 

Background and problem: The auditor industry is in today´s Swedish society one of few 

occupational groups that can be considered as a profession. To enter this profession as 

an auditor assistant requires that an individual has undergone university education in 

subjects of business administration. But which different step must the auditor assistant 

go through, to grow into the profession in the best possible way, during his/hers first 

year of employment? Previous research suggests that new employees are introduced 

through various socialization techniques, which could be explained by the 

organization´s structure. But in which way or technique are new auditor assistants 

introduced into the auditor profession?    

 

Purpose: This study aim to develop understanding of how auditor assistants socialized 

into the accountant profession, by clarifying and explaining how the socialization 

process looks like in the profession.  

 

Method: The study has being based upon a combination of qualitative and quantitative 

research methods. This means that the empirical material has been collected by five 

semi-structured interviews and web-questionnaires that has being sent out to all auditing 

firms in Sweden. 

 

Conclusions: The results appear in a convincing manner that auditing assistants being 

introduced by institutionalized socialization methods and is greatly controlled by the 

Swedish law. This means that the profession introduces new employees in a way that 

generate unity to the profession´s legitimacy. Furthermore, it appears that some methods 

are affected by the auditor assistant´s employment, age and highest education. 
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1.0 Inledning 

Kapitlet inleds med en beskrivning av professioner i allmänhet och revisorsprofessionen 

i synnerhet, detta i syfte att skapa förståelse kring studiens problem. Bakgrunden följs 

av en problemdiskussion kring den initiala socialiseringen inom revisorsbranschen, i 

vilket det mynnas ut i en formulering av studiens problem och syfte. Avslutningsvis, 

redovisas studiens fortsatta disposition. 

 

1.1 Bakgrund  

”The professions dominate our world. They heal our bodies, measure 

our profits, save our souls. Yet we are deeply ambivalent about them. 

For some, the rise of professions is a story of knowledge in triumphant 

practice. It is the story of Pasteur and Osler and Schweitzer, and thread 

that ties the lawyer in a country village to the justice on the Supreme 

Court Bench. For others it is a sadder chronicle of monopoly and 

malfeasance, of unequal justice administered by servant of power, of 

Rockafeller medicine men.” (Auerbach 1976; Baritz 1960; Brown 1960 

se Abbott 1988, s. 1) 

Citatet återspeglar olika aspekter på professioner. Skildringen är förenlig med Parsons 

(1939) definition i vilket han betonar formell utbildning, skicklig yrkesutövande och 

regelverk som garanterar kompetent och ansvarsfullt uppträdande hos individer inom en 

profession. För klassiska professioner såsom läkare och advokater krävs lång utbildning 

i både teoretiska och praktiska kunskaper (Brante, 2009; Selander, 1989). I likhet med 

Parsons (1939) beskrivning understryker Abbott (1988) att normer och beteenden inom 

en yrkesgrupp behöver institutionaliseras för att klassas som en profession. Genom att 

yrkesgrupper institutionaliseras får de en position på marknaden som innebär att 

samhället blir beroende av deras kunskaper. Detta förfarande leder till att gruppens 

kompetens blir alltmer exklusiv och därmed uppstår ett så kallat yrkesmonopol på 

marknaden. En annan aspekt på professioner beskrivs dock på följande sätt: 

 



                  INNANFÖR REVISORSPROFESSIONENS MURAR 

 

 
2 

 

”A profession is a number of individuals in the same occupation 

voluntarily organized to earn a living by openly serving a certain moral 

ideal in a morally-permissible way beyond what law, market, and 

morality would otherwise require.” (Davis 2002, s. 3) 

Denna definition lyfter, till skillnad från förgående, fram det moraliska perspektivet på 

professioner. Davis (2002) menar att professioner formats i syfte att tillgodose 

allmänhetens behov av expertkunskap snarare än för att upprätta makt. Elliot (1972) 

understryker dessutom att individer inom professioner karaktäriseras av ett 

gentlemannamässigt beteende, vilket kan beskrivas som att de prioriterar allmänhetens 

intresse före sitt eget. 

Ett senare tillskott till professioner i samhället är revisorsyrket (Brante, 2009; Selander, 

1989). År 1944 lagstadgades revisorsplikten och dessutom mynnades begreppen god 

redovisningssed samt revisions- och revisorssed. Till följd av detta fick revisorer rätt att 

utöva sitt yrke, men även skyldighet att följa lagar, regler och normer. Regelefterlevnad 

var ett sätt för revisorsprofessionen att upprätta förtroende för näringslivet i allmänhet 

och för revisorsyrket i synnerhet. Dessutom blev det allt viktigare att upprätta ett 

opersonligt förtroende eftersom marknaden vuxit sig allt större och allt mer anonym 

(Larsson och Engdahl, 2012). I syfte att upprätta detta förtroende satte staten upp 

gränser för inträde till revisorsprofessionen. Dessutom bildades professionella 

organisationer såsom Revisorsnämnden och Föreningen Auktoriserade revisorer (FAR) 

i syfte att upprätthålla kvaliteten inom branschen. (Wallerstedt, 2005). 

För de som önskar tillträde till revisorsprofessionen gäller det numera att åtminstone ha 

uppfyllt Revisorsnämndens teoretiska krav för auktorisation. Vid tillträde arbetar 

individen som assisterande revisor, vilket innebär att han/hon jobbar under en godkänd 

eller auktoriserad revisors vägledning och ansvar. (Deloitte, 2012; PwC 2012; 

Revisorsnämnden, 2012a) Eftersom revisorns arbetsuppgifter även omfatta rådgivning, 

har det blivit allt viktigare med god kommunikationsförmåga inom branschen (FAR 

Balans, 2009). Detta har lett till att revisionsbyråer utöver krav på teoretiska och 

praktiska kunskaper även efterfrågar social förmåga hos assistenterna (Deloitte, 2012; 

Ernst and Young, 2012; PwC 2012). 
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Revisorer utsätts i princip för socialisering redan från första dagen, och denna process 

fortsätter genom hela karriären. Dock kan socialisering anses vara mest påtaglig under 

de första åren då revisorerna arbetar som assistenter (Anderson-Gough et al, 2002; 

Fogarty, 2000; Larsson och Engdahl, 2011). Enligt Siegel et al (1991) är assistenters 

inlärning av det praktiska arbetet som mest intensivt under den första perioden. Detta 

gäller även den sociala miljö de vistas i, eftersom den första perioden som nyanställd 

innebär en mängd nya intryck, möten och situationer (Anderson-Gough et al, 2002; 

Ashforth et al, 2007). För att leva upp till de förväntningar som ställs och samtidigt 

komma in i gemenskapen behövs tid, vilket kan underlättas genom olika metoder för 

socialisering. (Ardts et al, 2001; Filstad, 2004; Van Maanen och Schein, 1979). Metoder 

för socialisering kan även ses som att nyanställda introduceras på ett metodiskt sätt för 

att en dag bli en tillgiven medlem av organisationen (Jones, 1986; Saks och Gruman, 

2011).  

Socialisering inom revisorsprofessionen har undersökts av bland annat Anderson-

Gough et al (2002) och Ashforth et al (2007).  Undersökningarna genomfördes främst 

på individnivå där individers upplevelser, arbetsprestation och arbetstillfredställelse var 

i fokus. Eftersom revisorsyrket är så pass reglerat är det även relevant att undersöka 

socialiseringen på organisationsnivå. Med andra ord finns det goda skäl till att 

undersöka huruvida externa omständigheter såsom lagar, regleringar och normer 

påverkar revisionsbyråers val vid socialisering av sina anställda. Genom denna typ av 

empirisk undersökning studeras sambandet mellan revisorsbranschens uppbyggnad och 

hur individer inom professionen socialiseras.  

1.2 Problemdiskussion 

Professioner kan ses utifrån två teorier: den funktionalistiska och den weberianska 

professionsteorin. Enligt Parson (1939), som förespråkar den funktionalistiska teorin, är 

samhället uppbyggt av olika grupper som besitter skilda funktioner där det 

gemensamma målet är att uppnå maximal nytta för samhället i allmänhet. Den 

weberianska synen däremot ser grupperingar inom samhället som ett sätt för olika 

yrkesgrupper att monopolisera sin verksamhet i syfte att uppnå hög status, inkomst och 

makt. (Brante, 2009; Selander, 1989) Utifrån dessa teorier kan förklaring ges till 

professioners slutna form, alltså den form i vilket endast behöriga få tillträda. Den 

funktionalistiska teorin, menar att högst samhällsnytta uppnås genom att olika 
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yrkesgrupper specialiserar och kvalificerar sig inom ett visst område. Enligt den 

weberianska synen däremot upprättas den slutna formen för att uppnå maximal nytta för 

de individer som lyckas träda in i professionen. (Brante, 2009; Parson, 1939; Selander, 

1989)  

Vare sig om professioner upprättats för att uppnå maximal samhällsnytta eller för att 

uppnå makt bör det i allt större utsträckning byggas på de allmänna värderingar som 

återspeglas i dagens samhälle. Dessa värden såsom värdighet, integritet, rättvisa och 

jämlikhet är grundförutsättningarna för att skapa förtroende hos allmänheten. 

(DiMaggio och Powell, 1983; Fogarty, 1992) Genom att ha som mål att fullfölja dessa 

värden skapas legitimitet, vilket är grundbulten inom en professions verksamhet 

(Akademikerförbundets SSR, 2012; Meyer och Rowland, 1977). Vid upprättande av 

legitimitet är det dessutom viktigt att branschen genomsyras av en gemensam 

normuppsättning samt ett specifikt språk och framtoning som utmärker yrkesgruppen 

(Davis, 2002; Grey, 1998; Öhman, 2004). Således präglas i allmänhet professioner av 

en kultur som gäller för hela branschen.  

Socialisering är enligt Fogarty (1992) den process i vilket individer lär sig kulturen 

inom en organisation eller bransch. Ashforth et al (2007), Jones (1986) och Saks och 

Gruman (2011) är alla överens om att samtliga nyanställda genomgår en 

socialiseringsprocess vid inträde i en organisation. Dessa forskare hävdar att 

socialisering börjar redan första dagen, i vilket det sedan successivt påverkar de 

nyanställdas värderingar, attityder och egenskaper (Grey, 1998; Siegel et al, 1991). 

Detta sker genom att nyanställda tar till sig kunskaper och information från sin 

omgivning på både ett medvetet och omedvetet plan. (Ardts et al, 2001; Larsson och 

Engdahl, 2011; Ostroff och Kozlowski, 1993).  

I ”Toward a theory of organizational socialization”, av Van Maanen och Schein (1979) 

som gavs ut under senare 1970-talet, presenteras olika tillvägagångssätt för socialisering 

inom organisationer. Van Maanen och Schein (1979) valde att kalla dessa för taktiker 

för socialisering, vilket uttrycks i begreppsparen kollektiv och individuell (collective vs 

individual), formell och informell (formal vs informal), sekventiell och slumpvis 

(sequential vs random), fast och skiftande (fixed vs variable), seriell och åtskiljande 

(serial vs disjunctive), samt nekande och accepterande (divestiture vs investiture). Jones 

(1986) utvecklade Van Maanen och Scheins (1979) modell, genom att dels koppla de 
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olika begreppsparen till kontexten och kontentan av vilken information ges till 

nyanställda, dels den interpersonella aspekten på socialiseringen. Dessutom skiljer 

Jones (1986) de två extremerna genom att dela in dem i kategorierna: institutionaliserad 

och individualiserad socialisering. Den förstnämnda kategorin karaktäriseras och styrs 

av en stark företagskultur, medan den sistnämnda lägger större fokus på varje individs 

behov av utveckling. (Ardts et al 2001; Jones 1986; Van Maanen och Schein, 1979) 

Således innebär institutionaliserade socialiseringsmetoder att nyanställda introduceras 

på ett metodiskt sätt för att på så sätt snabbare anpassa sig till organisationens 

förväntningar. Individualiserade metoder däremot söker att underlätta individers inträde 

genom att i stor utsträckning anpassa socialiseringen till individen. (Jones, 1986; Saks 

och Gruman, 2011).  

Fogarty (1992) och Ostroff och Kozlowski (1993) har vidare studerat nyanställdas 

egenskaper och anpassningsförmåga mot bakgrund av den utbildning och erfarenhet de 

haft. Fogarty (1992) föreslår att socialisering av nyanställda kan förklaras genom 

begreppen regulativa (coercive), normativa (normative) och kognitiva (mimetic), som är 

olika former av isomorfism. Några strategier som grundar sig i isomorfismen är 

mentorskap, förebilder och gruppinlärning. Ostroff och Kozlowski (1993) har använt 

sig av dessa strategier för att undersöka hur nyanställda ingenjörer och ekonomer 

socialiseras in i en organisation. De kom fram till att nyanställda genom mentorskap tar 

till sig företagets normer på ett effektivare sätt jämfört med dem utan mentorskap. De 

som inte har någon mentor, tar istället till sig informationen genom att observera sina 

chefer och kollegor. Till skillnad från Ostroff och Kozlowski (1993) studie, där de 

undersökte det formella mentorskapet, har Chao et al (1992) studerat nyanställda som 

fick påbörja sitt arbete självständig, men under en erfaren medarbetares handledning. 

Chao et al (1992) kom fram till att nyanställda som får möjlighet att arbeta på detta sätt, 

snabbare växer in i organisationen och får större motivation till att klättra uppför 

karriärstegen. 

Tidigare forskning som undersökt den sociala aspekten inom revisorsbranschen har i 

större utsträckning handlat om revisorers arbete, attityder och upplevelser. Anderson-

Gough et al (2002) genomförde återkommande intervjuer med ett fåtal 

revisorsassistenter om deras upplevelser som assistenter. Responsen visade att 

assistenterna kände sig i hög grad trygga med sina kollegor och mentorer samt var nöjda 
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med sin utbildningsplan. Ytterligare infallsvinkel på socialisering av revisorsassistenter 

framkom i Greys (1998) forskning. Utifrån hans fallstudie framkom det att socialisering 

till stor del förknippas med den samhörighet de känner. Således kan en enskild revisors 

tankemönster förklaras och kopplas till den kultur som råder inom verksamheten. Detta 

innebär även att revisorer tenderar att identifiera sig med övriga inom professionen och 

formas efter den kultur som genomsyrar branschen. Till skillnad från Anderson-Gough 

et al (2002) och Grey (1998) har Ashforth et al (2007) genomfört en enkätundersökning 

på revisorer i allmänhet. I studien framkom det att socialisering inom revisionsbyrån har 

en direkt effekt på dess medlemmars arbetsprestation och arbetstillfredsställelse.  

Ytterligare aspekt på socialiseringen inom revisorsprofessionen är indoktrinering, eller 

så kallad social kontroll. Enligt Larsson och Engdahl (2011) uppfattas socialiseringen 

inom revisorsbranschen som en indoktrineringsprocess, det vill säga processen i vilket 

revisorer blir hårt drillade i att agera på ett föredömligt sätt i enlighet med branschens 

normer. Vid inträde till professionen är socialisering mest framträdande eftersom de 

nyanställda revisorerna inte bara skall lära sig de praktiska arbetsuppgifterna utan även 

de etiska och moraliska regler som gäller för branschen. Därutöver antyder Filstad 

(2004) att socialiseringen är en process i vilket en organisation får en form av social 

kontroll över sina anställda, alltså att organisationen genom olika metoder utveckla sina 

anställda i den riktning som de önskar. 

Utifrån diskussionen kring tidigare forskning kan det konstateras att revisorsbranschen 

blivit alltmer social och kontrollerad. Anledningen till detta är dels de höga kraven som 

ställs på branschen, dels de förväntningar som en revisionsbyrå ställer på den enskilda 

individen. Dessutom har revisorsyrket fått ökad uppmärksamhet i samhället, både 

genom ökad efterfrågan på expertkunskap men även till följd av förtroendemissbruk 

som uppdagats under de senaste decennierna. (Warren och Alzola, 2009; Öhman, 2004) 

På grund av detta utsätts revisorsprofessionen för både extern och intern kontroll 

(Coffee, 2006). Externa aktörer såsom lagstiftare, professionella organisationer och 

aktieägare övervakar på olika sätt revisorskåren. Internt kontrolleras även revisorns 

arbete och handling genom rutinmässiga kontroller och uppföljningar. Exempelvis följs 

revisorsassistenters arbete upp av mer erfarna medarbetare eller att utförda revisioner 

kvalitetessäkras genom inbyggda kontrollsystem. (Larsson och Engdahl, 2011)  
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Sammantaget är revisorsyrket idag hårt reglerat jämfört med närliggande yrken. Större 

delen av den teoretiska och den praktiska utbildningen regleras av Revisorsnämnden 

och FAR. Dessutom omfattas branschen av ett komplext ramverk kring revisorers arbete 

och utförande. Mot denna bakgrund väcktes intresset kring hur det är att träda in i en så 

komplex bransch som revisorsbranschen. Socialisering inom revisorsprofessionen har 

studerats av bland andra Anderson-Gough et al (2002), Ashforth et al (2007) och Grey 

(1998). Dessa forskares studier kretsade främst kring individers upplevelser, 

arbetsprestation och arbetstillfredställelse. Eftersom revisorsyrket är så pass reglerat är 

det även relevant att studera socialiseringen utifrån ett helhetsperspektiv. Med andra ord 

finns det goda skäl till att undersöka huruvida interna och externa omständigheter såsom 

lagar, regleringar och normer påverkar revisionsbyråers val vid socialisering av sina 

anställda. Genom att studera socialiseringen på ett övergripande plan kommer 

sambandet mellan revisorsbranschens uppbyggnad och dess metoder för socialisering 

att synliggöras. 

Socialiseringen är som mest påtaglig under en nyanställds första tid i en organisation 

(Elg och Jonnergård, 2011). Därmed finns det anledning att studera just gruppen 

revisorsassistenter, eftersom det är den grupp som i hög utsträckning utsätts för 

socialisering. (Anderson-Gough et al, 2002; Fogarty, 2000; Larsson och Engdahl, 2011) 

Empirisk sett har revisorsassistenter studerats av bland andra Anderson-Gough et al 

(2002) och Grey (1998). Eftersom de genomförde sina studier med endast ett fåtal 

revisorsassistenter innebär detta att deras resultat inte kan generaliseras till hela 

populationen. I likhet med Anderson-Gough et al (2002) kommer vår studie att utgå 

ifrån intervjuer med ett fåtal revisorsassistenter för att skapa förståelse kring 

socialiseringen inom revisorsbranschen. Dock för att uppnå generaliserbara resultat 

kommer även ett kvantitativt tillvägagångsätt tillämpas under studien. För uppnående av 

generaliserbarhet lämpar sig enkätundersökning bäst, vilket även påvisats utifrån 

Ashforth et al (2007) undersökning av revisorer i allmänhet. Således kommer vår studie 

till skillnad från Anderson-Gough et al (2002) och Grey (1998) att kunna generaliseras 

till populationen revisorsassistenter. 

Genom att studera socialisering av revisorsassistenter utifrån ett helhetsperspektiv, 

skulle studien teoretiskt sett kunna bidra till den allmänna förståelsen kring 

socialiseringen inom revisorsbranschen. Förhoppningen med denna studie är att kunna 
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tydliggöra socialiseringen inom revisorsbranschen samt skapa förståelse för varför 

processen är utformad som den är. Praktiskt sett kan studiens resultat bidra och tjäna 

som utgångspunkt för eventuella förbättringsarbeten kring socialiseringen av 

revisorsassistenter inom revisorsbranschen. 

1.3 Problemformulering 

Med härledning från bakgrunden och problemdiskussionen avser studien att skapa 

förståelse kring socialiseringen av revisorer i allmänhet och av revisorsassistenter i 

synnerhet. Således lyder problemformuleringen: 

På vilket sätt socialiseras revisorsassistenter in i revisorsprofessionen och vilka 

tänkbara förklaringar finns det till det? 

1.4 Syfte 

Syftet är att skapa förståelse för hur revisorsassistenter socialiseras in i 

revisorsprofessionen, genom att tydliggöra samt förklara hur socialiseringsprocessen ser 

ut inom branschen. 

1.5 Disposition  

Kapitel 2 – Metod 

Inledningsvis presenteras val av forskningsansats och vetenskaplig utgångspunkt. 

Studien utgår från den deduktiva ansatsen, vilket innebär att förståelse för 

socialiseringen inom revisorsprofessionen härleds från tidigare teorier och forskning. 

Därefter följer en beskrivning kring insamling, av för studien, relevant information. 

Slutligen presenteras och motiveras samtliga val som genomförts i studien såsom val av 

teori och tillvägagångssätt.   

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

I detta kapitel byggs grundförståelse för revisorsprofessionen upp genom presentation 

av den institutionella teorin samt funktionalistiska och weberianska professionsteorin. 

Genomgången följs av en beskrivning av metoder för socialisering, vilket främst byggs 

upp utifrån Van Maanen och Scheins (1979) forskning. Teorigenomgången ligger till 

grund för identifiering av socialiseringsprocessen inom revisorsprofessionen. 
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Kapitel 4 – Empirisk metod 

I detta kapitel presenteras val av undersökningsmetod och undersökningsdesign, samt 

metoder för datainsamling. Därefter beskrivs tillvägagångssättet vid utformning av 

semi-strukturerade intervjuer och enkäter samt dess operationalisering. Vidare ges en 

genomgång av urvalet och en analys av bortfall. Slutligen beskrivs metoder för 

datasammanställning.  

Kapitel 5 – Empirisk analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras det empiriska materialet ifrån intervjuerna och 

enkäterna. Utifrån den framtagna informationen presenteras socialiseringsprocessen 

inom revisorsprofessionen. Kapitlet avslutas med en diskussion kring tänkbara 

förklaringar till revisorsprofessionens socialiseringsprocess. 

Kapitel 6 - Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras konkret de slutsatser som dragits utifrån studien. 

Kapitlet avslutas med redogörelse kring studiens teoretiska och praktiska bidrag, samt 

förslag för vidare studier. 
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2.0 Metod 

I kapitlet presenteras och motiveras studiens vetenskapliga utgångspunkt, 

forskningsansats och val av teori och forskning, detta i syfte att skapa förståelse hos 

läsaren kring studiens valda tillvägagångssätt. Avslutningsvis framförs den valda 

teorins relevans och kritik av studiens val av informationskällor. 

 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Studiens syfte är att skapa förståelse kring hur revisorsassistenter introduceras in i 

revisorsbranschen. För att uppnå syftet kommer studien att baseras på olika 

revisorsassistenters erfarenheter och upplevelser under sin första tid inom 

revisorsprofessionen. Studien kommer att utgå ifrån vetenskaplig forskning, där fokus 

läggs på olika metoder för socialisering och dess påverkan. Utifrån denna vetenskapliga 

utgångspunkt upprättas förståelse för olika sociala företeelser som återfinns inom 

revisorsbranschen i allmänhet och inom revisionsbyrån i synnerhet (Bryman och Bell, 

2005). 

Utifrån studiens problem fanns möjligheten att utgå ifrån ett förklarande synsätt, alltså 

att förklara hur socialiseringsprocessen ser ut inom revisorsbranschen. Dock för att få 

en uppfattning om varför socialiseringen inom revisorsbranschen ser ut som den gör, 

faller det mer naturligt att inrikta studien på att skapa förståelse snarare än att förklara. 

Emellertid skall det poängteras att förståelse kring socialisering uppnås först och främst 

genom förklaring av själva processen, men att endast förklara processen skulle inte 

tillföra samhället något ytterligare. Anledningen till detta är att allmänheten mer eller 

mindre är medvetna om socialiseringen inom branschen, dock är det inte lika självklart 

vad gäller bakomliggande faktorer som kan ha påverkat dess utformning. Således är det 

mer relevant att undersöka problemet utifrån ett förståelseperspektiv, eftersom det kan 

tydliggöra bakomliggande faktorer till socialiseringen. (Wallén, 1996; Jacobsen, 2002) 

2.2 Forskningsansats 

Studier som behandlar professioner är inget nytt inom forskningsvärlden, utan har 

studerats utifrån en mängd olika aspekter. Detsamma gäller fenomenet socialisering 

som det finns en uppsjö forskning kring. Tidigare forskning brukar förknippa 
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socialisering med hur organisationer är uppbyggda och fungerar, vilket därmed ger en 

god grund för studier av socialiseringsprocessen inom revisorsbranschen. I och med att 

det finns befintlig teori och forskning kring socialisering och professionalisering skapas 

förutsättning för förståelse kring hur socialiseringen går till inom revisorsbranschen. 

Därmed kan med fördel den deduktiva ansatsen användas. (Bryman och Bell, 2005). 

För att tydliggöra valet av den deduktiva ansatsen, presenteras orsaken till varför den 

induktiva ansatsen inte använts. Den induktiva ansatsen innebär att teorier härleds från 

insamling och analys av empiriskt material. Eftersom det redan finns befintlig teori och 

forskning kring socialisering och professionalisering, är det varken intressant eller 

motiverat att härleda nya teorier kring fenomenen (Bryman och Bell, 2005). Dessutom 

besvarar den induktiva ansatsen endast på frågan om hur det ser ut i revisorsbranschen, 

men ingenting om varför det ser ut som det gör (Wallén, 1996). 

Det finns även ett par väsentliga nackdelar vad gäller den deduktiva ansatsen. En av 

dessa nackdelar är att snedvridningar kan uppstå, eftersom vår subjektivitet kan påverka 

valet av teori och forskning. Detta kan således leda till begränsningar vid insamling av 

det empiriska materialet, vilket kan påverka studiens reliabilitet (Johansson, 2003). För 

att minimera denna risk görs en kritisk granskning av tänkbara källor, bland annat 

undersöks dess vetenskapliga ursprung och dess relevans för studien (Jacobsen, 2002). 

Genom sammanfogande av befintligt forskningsmaterial och litteratur som berör 

studiens problem, bedömer vi kunna skapa en stark grund för uppställande av hypoteser 

kring socialiseringsprocessen inom revisionsbranschen, vilket skall ligga till grund för 

insamling och analys av det empiriska materialet (Wallén, 1996). 

2.3 Val av teori och informationskällor 

Syfte med denna studie är att skapa förståelse för hur revisorsassistenter socialiseras in i 

revisorsprofessionen, vilket sker genom sammanställning av teorier och forskning inom 

områdena organisation och socialisering. För att finna information som är intressant och 

relevant för studiens problem, har genomsökning genomförts i universitetsbibliotekets 

databaser (Emerald och BSP) och Google scholar, med sökord såsom socialization, 

profession, newcomers och auditor. Förutom dessa källor har referenser även hämtats 

från tidigare avhandlingar inom ämnena revisorsprofession och socialisering. 
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Eftersom studiens fokus läggs på socialisering, har väletablerade ekonomiska teorier 

såsom agentteori valts bort, detta med anledning av att dessa teorier främst diskuterar 

kring revisorns roll och beteende men förklarar ytterst lite om hur revisorn socialiseras. 

Istället har grunden för förståelse kring socialiseringsprocessen byggts på den 

institutionella organisationsteorin samt de funktionalistiska och weberianska 

professionsteorierna. Dessa teorier förklarar varför organisationer tenderar att efterlikna 

varandra och varför professioner har fått en så stark ställning i samhället. Utifrån dessa 

teorier skapas en god grund för analys kring fenomenet socialisering inom 

revisorsprofessionen. (Brante, 2009). 

För att skapa förståelse kring socialiseringen inom revisorsbranschen utgör den 

omfattande artikeln ”Toward a theory of organizational socialization” av Van Maanen 

och Schein (1979) en utmärkt grund. Studien presenterar olika metoder för socialisering 

inom organisationer, där även för- och nackdelar med respektive metod lyfts fram. 

Genom att studera och försöka applicera dessa metoder på revisorsprofessionen, skapas 

förståelse för hur socialiseringen inom denna profession utformar sig. 

2.4 Källkritik 

I syfte att öka studies tillförlitlighet har vi, i den mån vi kunnat, förhållit oss kritiska till 

det material som ligger till grund för studiens problem. För att skapa förståelse för 

profession, professionalisering och socialisering har genomgång av litteratur, 

avhandlingar och vetenskapliga artiklar inom området genomförts. Eftersom profession 

och professionalisering är ett känt forskningsämne anses de källor studien behandlat 

vara i hög grad tillförlitliga. För att få inblick i revisorsbranschen har bland annat 

Revisorsnämndens och revisionsbyråers hemsidor samt lagar och förordningar gällande 

revisorer studerats. Vi bedömer att dessa källor tillsammans skapar en god bild av de 

krav som ställs på branschen och revisorn. 

Metodkapitlet utgår ifrån diverse metodböcker, främst har Bryman och Bell (2005) 

använts för resonemang kring valen. Vid genomläsning av dessa metodböcker, kan det 

konstateras att det i stor utsträckning överensstämmer, därmed finns det anledning att 

tro att dessa källor är pålitliga. Studiens teoretiska referensram har främst byggts upp 

utifrån vetenskapliga artiklar, som är granskade av två eller flera experter inom 

området, därmed kan de förväntas vara av hög trovärdighet. De artiklar som använts har 
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refererats till allmänt framstående forskning, vilket ytterligare stärker de grundläggande 

resonemangen som förts i artiklarna. 

Dessutom har de flesta artiklar som använts framtagits genom andra artiklars 

referenslistor. Detta tillvägagångssätt underlättar sökningen efter relevant material, dock 

finns risken att övriga källor som tar upp andra tillämpliga perspektiv förbises. För att 

minimera denna risk, genomfördes även en egen artikel- och litteratursökning. De 

artiklar som använts är i stor utsträckning välanvända av erkända forskare inom 

organisations- och socialisationsforskning. Dessutom tenderar dessa forskare att 

referera till varandra, vilket vi ser som ett ytterligare tecken på trovärdighet och 

relevans. 

För övrigt är vi medvetna om att några av de använda artiklarna är av äldre årgång, 

exempelvis Van Maanen och Schein (1979) som använts som grund i teorikapitlet. 

Eftersom denna artikel anses vara en artikel av hög relevans och dessutom är en 

ursprungskälla, finns det anledning att påstå att den är trovärdig. Artikeln kan dessutom 

betraktas vara en klassiker, detta eftersom många vetenskapliga forskare inom både 

organisation och socialisering refererat till artikeln. Vi ser inte att det är någon nackdel 

att använda oss av äldre artiklar, så länge det fortfarande är aktuella idag, och forskare 

genom tiderna ha referat till dem. Det skall i detta sammanhang även presenteras att det 

finns väldigt mycket forskning inom området socialisering, vilket medfört att vi varit 

tvungna till att bortse mycket tidigare forskning och enbart inrikta oss emot vissa delar 

av socialiseringen. Detta gör att vi är medvetna om att, hade vi utgått ifrån andra teorier 

hade studiens resultat kunnat ha varit av annan karaktär. Dock anser vi att det är av stor 

relevans att utgå ifrån en klassiker, för att studera revisorsprofessionen på ett rättvisande 

sätt.  
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3.0 Teoretisk referensram 

Detta kapitel inleds med några teorier kring institutioner och professioner i syfte att 

skapa grund för förståelse av socialisering inom organisationer i allmänhet och i 

synnerhet inom revisionsbyråer. Vidare presenteras en allmän modell för socialisering 

inom organisationer, som sedan genom hypotesbildningar, mynnar ut i en modell 

specifik för revisorsbranschen.  

 

3.1 Teoretiska perspektiv 

I detta avsnitt kommer grundläggande teorier kring studiens ämne att redogöras. För att 

skapa kontext till det underliggande problemet presenteras institutionell teori samt 

funktionalistisk och weberiansk professionsteori. Därefter ges en beskrivning av 

revisorsprofessionen och de lagar, regler och normer som berör revisorsyrkets 

utförande. Utifrån detta skapas grunden för förståelse av socialiseringsprocessen inom 

revisorsbranschen. 

3.1.1 Institutionell teori 

Den institutionella teorin utgår ifrån att organisationer styrs av kringliggande faktorer, 

underliggande strukturer och tillfälliga trender. Institutionalismen handlar i första hand 

om hur organisationer rituellt anpassar sig till institutionella krav med avsikt att öka sin 

legitimitet (Meyer och Rowland, 1977). Diskussion om spridning av institutioner och 

varför organisationer tenderar att efterlikna varandra, så kallade isomorfismer, har legat 

i många organisationsforskares intressen (DiMaggio och Powell, 1983; Fogarty, 1992). 

Isomorfismen framställs som olika regler, vilka kan delas in i tre grupper: regulativa 

(coercive), normativa (normative) och kognitiva (mimetic). De regulativa reglerna kan 

anses som tvingande och vidmakthålls dels genom införande av sanktioner, dels genom 

att de fått stor betydelse för samhället i allmänhet och för en viss bransch i synnerhet. 

De regulativa reglerna kan definieras som strängare lagar såsom emot föroreningar, 

anställdas hälsa och lagar som berör konsumenters rättigheter. De normativa reglerna 

däremot är inte tvingande av natur eller lag, men kan upplevas som tvingande då den 

spelar en avgörande roll i upprättande av förtroende hos allmänheten. De normativa 

reglerna kan exempelvis förklara hur yrkesgrupper skapar starka samband med sina 
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professioner, genom bestämmelser och professionellt beteende. Slutligen är de 

kognitiva reglerna så pass övertygande och självklara att de inte förmås att brytas, dessa 

regler är tagna för givna och tillämpas på ett undermedvetet sätt utan någon vidare 

diskussion eller reflektion. För att exemplifiera dessa regler, kan normer såsom hur man 

beter sig gentemot varandra presenteras här, alltså man hälsar på sina klienter och inom 

vissa branscher används viss klädkod (DiMaggio och Powell, 1983; Fogarty, 1992; 

Meyer och Rowland, 1977). 

De primära förklaringarna till fenomenet institutioner brukar härledas utifrån den 

sistnämnda isomorfismen. Således förespråkas antagandet om att organisationer 

frivilligt utformar sin verksamhet på liknande sätt, och att dess individer undermedvetet 

tar till sig de regler och normer som är givna inom branschen (DiMaggio och Powell, 

1983; Fogarty, 1992; Meyer och Rowland, 1977). Abbott (1988) och Parson (1939) 

påstår dock att förståelse för organisationers struktur uppnås bäst genom interaktion av 

alla tre former av isomorfism, särskilt de som grundar sig i professionalismen. Enligt 

Abbott (1988) är yrken som lyckats professionalisera sig, även de som lyckats 

institutionalisera sig i samhället genom regulativa och normativa förfaranden. Dessutom 

antyder Parson (1939) att yrken som klassas som professioner är de som betonar formell 

utbildning och skicklig yrkesutövande samt regleras i syfte att tillförsäkra kompetent 

och ansvarsfullt uppträdande. Genom att studera professioner utifrån den institutionella 

teorin skapas förståelse för vikten av att verksamheter och dess individer skapar en så 

enhetlig bild av branschen som möjligt (DiMaggio och Powell, 1983; Fogarty, 1992). 

3.1.2 Professionsteorier 

Professionens konstruktion och ställning i samhället kan förklaras utifrån två olika 

teorier, den funktionalistiska och den weberianska professionsteorin (Brante, 2009). I 

likhet med många funktionalistiska forskare hävdar Parson (1939) att samhället blivit 

alltmer komplext vilket föranletts av den ökade “strukturella differentieringen”, alltså 

den ökade graden av specialisering och arbetsdelning. Följaktligen har varje yrke fått en 

mer eller mindre specifik funktion i samhället. Under denna utveckling har vissa yrken, 

på grund av dess betydelse för samhället, fått en särskilt ställning som bekräftats genom 

institutionella förfaranden (DiMaggio och Powell, 1983; Fogarty, 1992). Med andra ord 

utför olika grupper de arbetsuppgifter de är bäst lämpade för med utgångspunkt i den 

utbildning, kunskap och erfarenhet de besitter. Därmed bidrar specialisering och 
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arbetsdelning samt professionalisering av betydelsefulla samhällsyrken till att högst 

samhällsnytta uppnås. (Brante, 2009; Elliot, 1972; Parson, 1939). 

Weberianska samhällsteoretiker utgår däremot ifrån den makt olika yrkesgrupper 

upprätthåller genom professionalisering. Till skillnad från förespråkarna av den 

funktionalistiska ansatsen, hävdar weberianer att yrken professionaliseras i syfte att 

främja dess medlemmars intressen, och inte samhällets önskan om att maximera 

samhällsnyttan (Brante, 2009). I detta sammanhang används begreppet stängning, för 

att beskriva olika samhällsgruppers möjlighet till monopolisering av deras 

yrkesverksamhet. Genom att begränsa tillträde till professionen med hjälp av 

sammanbindning av sociala grupper, upprätthålls makt som leder till maximering av 

gruppens belöningar och privilegier. (Brante, 2009; Parson, 1939; Selander, 1989) I 

linje med påståendet understryker Abbott (1988) och Parson (1939) att 

institutionalisering av en yrkesgrupp skapar, för gruppen, en position i samhället som 

leder till att organisationer och individer blir alltmer beroende av deras kunskap, vilket 

leder till att de förskaffar sig något av en monopol- eller maktställning i samhället. 

3.1.3 Revisorsprofessionen 

Vare sig om revisorsyrket upprättats för att uppnå maximal samhällsnytta eller för att 

uppnå makt, har yrket utan tvekan fått en viktig funktion i samhället (Power, 1997). 

Behovet av kontroll och granskning av organisationer och dess verksamhet blev allt 

viktigare i och med industrialiseringen, och blev ännu mer framträdande då 

aktiebolagsformen etablerades. Extern revision fanns redan vid tidpunkten då 

aktiebolagen växte fram, men lagstadgades först år 1895. (Watts och Zimmerman, 

1983). Perioden tjänade som utgångspunkten för revisorsyrkets professionalisering, 

vilket resulterade i bildande av organisationerna Svenska Revisorsamfundet (SRS), 

Föreningen Auktoriserade revisorer (FAR) och Revisorsnämden (Wallerstedt, 2005). 

För de som önskar inträda revisorsprofessionen idag, krävs att åtminstone ha uppfyllt 

Revisorsnämndens teoretiska krav för auktorisation (Deloitte, 2012; PwC 2012). Dessa 

krav omfattas av 90 hp i företagsekonomi, 45 hp i juridik och 30 hp i valfria kurser 

inom ekonomi (Revisorsnämnden, 2012d).  Vid inträde väntar en period som 

revisorsassistent, vilket innebär en fas där han/hon får lära sig allt det praktiska arbetet 

men även företagets regler och normer (Deloitte, 2012; PwC 2012). Efter tillträde i 
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professionen är målet oftast att erhålla godkännande som revisor, detta innebär att 

han/hon förutom att ha uppfyllt de teoretiska kraven, även minst skall ha slutfört en 

treårig assistentperiod samt avklarat prov för revisorsexamen. (Revisorsnämnden, 

2012c). Slutligen krävs det för auktorisation samma grunder som vid godkännande, men 

här ställs även krav på ytterligare två års praktiskt arbete inom revision samt godkänt 

resultat från prov för högre revisorsexamen (Revisorsnämnden, 2012a). 

Eftersom yrket har betydelse för samhällsekonomin, har branschen blivit föremål för 

reglering både hos statliga som professionella organisationer. Enligt Larsson och 

Engdahl (2011) socialiseras och särskiljs revisorer, från övriga samhällsyrken, inte bara 

genom utbildning utan även genom lagar, regler och normer. De fundamentala kraven 

för upprättande av förtroende hos allmänheten grundar sig i opartiskhet, självständighet 

och tystnadsplikt, vilket uttrycks i bland annat Aktiebolagslagen (2005:551), 

Revisorslagen (2001:883), förordningen (1995:665) om revisorer och i särskilda 

föreskrifter från Revisorsnämnden. Dessutom styrs revisorers verksamhet av 

bolagsrättsliga direktiv och rekommendationer från EG, Årsredovisningslagen 

(1995:1554), Bokföringslagen (1999:1078), revisorsstandarder och FAR SRS 

rekommendationer och uttalanden.  Således konstateras det att 

revisorsprofessionen lyder under ett omfattande ramverk (Anderson-Gough et al, 2002; 

Elg och Jonnergård, 2011; Revisorsnämnden, 2012b; Fogarty, 2000). 

Revisorsbranschen granskas och kontrolleras både av statliga som professionella 

organisationer. Revisorsnämnden är den främsta statliga organisationen som genom sin 

verksamhet förser näringslivet med kvalificerade revisorer och ser till att hög kvalitet 

upprätthålls inom branschen (Revisorsnämnden, 2012b). Enligt Revisorslagen 

(2001:883) är det Revisorsnämndens uppgift att (1) pröva frågor om godkännande, 

auktorisation och registrering av revisionsbolag, (2) utöva tillsyn över 

revisionsverksamhet samt över revisorer och registrerade revisionsbolag, (3) pröva 

frågor om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer och registrerade revisionsbolag 

och (4) ansvarar för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett 

ändamålsenligt sätt. Även branschorganisationen FAR SRS bedrivs i syfte att 

upprätthålla branschens legitimitet, vilket föranlett uppställande av en rad yrkesetiska 

regler som revisorerna ska rätta sig efter. Förutom de grundkraven som ställs på 

revisorprofessionen betonas här även integritet och objektivitet, vilket även är en 
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värdegrund i samhället (Föreningen Auktoriserade Revisorer, 2012). Revisorer antas 

därmed vara verksamma i en mycket kontrollerad miljö, dock ges utrymme till 

självreglerande förfaranden i enlighet med rekommendationer. 

I och med att krav och bestämmelse kring revisorns inträde och yrkesutförande numera 

uttrycks i lagar, förordningar och rekommendationer, har villkor för inträde och 

föreskrifter kring revisorns yrkesutövande blivit allt tydligare för samhället och 

näringslivet. Samhället har i allt större utsträckning ställt krav på att revisorn skall agera 

med försiktighet, noggrannhet, integritet och kompetens. Därmed har det blivit centralt 

för revisorsyrket att bygga sin verksamhet på en gemensam värdegrund såsom 

objektivitet och integritet. (Grey, 1998; Siegel et al, 1991) 

3.2 Profession och socialisering   

Socialisering har blivit allt viktigare för att upprätthålla en enhetlig bild av en specifik 

bransch eller profession (Abbott, 1988; DiMaggio och Powell, 1983; Fogarty, 1992; 

Parson, 1939). Socialisering definieras allt som oftast som den process, genom vilken 

individer får kunskap om och anpassar sig till, den underliggande kontexten (Ashforth 

et al, 2007; Van Maanen och Schein, 1979). I och med ökad grad av specialisering och 

arbetsdelning, som syftar till att öka samhällsnyttan, har betydelsen av att kunna 

förmedla kunskap och inställning till nya medlemmar ökat. (Brante, 2009; Elliot, 1972; 

Parson, 1939) Genom socialisering upprättas även en form av maktposition för den 

specifika yrkesgruppen, eftersom gruppen genom stängning utesluter individer som inte 

besitter rätt utbildning eller kompetens för att bli berättigade till medlemskap (Abbott, 

1988; Brante, 2009; Parson, 1939; Selander, 1989) Socialisering har därmed i allmänhet 

blivit grundbulten i alla organisationer, och i synnerhet inom revisorsprofessionen. 

Abbott (1988) och Ardts et al (2001) understryker att vägen till att bli en fullfjädrad 

medlem inom en profession innebär mycket mer än avklarade prov för godkännande 

eller auktorisation. Det handlar snarare om en komplex process för inlärning av ett brett 

spektrum av formella och informella regler och normer. (Abbott, 1988; Anderson-

Gough et al, 2002; Fogarty, 2000; Van Maanen och Schein, 1979). Följaktligen, spelar 

organisationer och institutioner en vital roll i individers inlärning och anpassning till 

den nya miljö de utsätts för vid tillträde i professionen (Fogarty, 2000).  
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3.3 Van Maanen och Scheins modell för socialisering 

Organisationsteoretikerna Van Maanen och Schein (1979) var bland dem först att 

utmynna en teoretisk modell som synliggjorde olika metoder för socialisering inom 

organisationer. Modellen syftade till att skapa grund för forskare inom såväl 

organisations- som socialiseringsforskning. Van Maanen och Schein (1979) valde att 

kalla dessa metoder för “taktiker för socialisering”. Med taktik syftade de på den 

särskilda strategi en organisation tillämpar för att underlätta eller styra individers 

anpassning till regler och normer, samt till den sociala miljö som råder.  

Forskning i organisation och socialisering är relativt utforskat. Dock anses Van Maanen 

och Scheins (1979) artikel ”Toward a theory of organizational socialization” något av 

en klassisker. Vetenskapliga forskare inom både organisation och socialisering, 

däribland Ardts et al, (2001), Ashforth et al (2007) och Jones (1986), har i olika 

utsträckning applicerat Van Maanen och Scheins (1979) teoretiska modell på sina 

studier. Modellen är välanvänd på grund av sin mycket detaljerade beskrivning kring 

olika metoder för socialisering av nyanställda samt dess för- och nackdelar beroende av 

vilken typ av organisation modellen appliceras på. Genom tillämpning av Van Maanen 

och Scheins (1979) teoretiska modell skapas grund för förståelse av socialisering utifrån 

ett helhetsperspektiv. Då studiens syfte är att skapa förståelse kring hur 

revisorsassistenter introduceras in i revisorsbranschen utgör Van Maanen och Scheins 

(1979) en utmärkt grund för kartläggning och tydliggörande av denna process.  

De metoder Van Maanen och Schein (1979) presenterar i sin artikel är den kollektiva 

och individuella (collective vs individual), formella och informella (formal vs informal), 

sekventiella och slumpvisa (sequential vs random), fasta och skiftande (fixed vs 

variable), seriella och åtskiljande (serial vs disjunctive), samt nekande och accepterande 

(divestiture v investiture). Jones (1986) vidareutvecklade Van Maanens och Scheins 

(1979) modell. Han argumenterade för att de två extremerna i ursprungsmodellen, 

karaktäriserar de institutionaliserade och individualiserade metoderna för socialisering. 

Det förstnämnda representerar det mer eller mindre formaliserade 

utvecklingsprogrammen för att underlätta för nytillträdda individer, medan den 

sistnämnda kännetecknas av ett mer ostrukturerat och otydligt system för inträde, där 

den nytillträdde utsätts för självständigt lärande (Ardts et al, 2001; Ashforth och Saks, 
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1996). De individualiserade metoderna kan leda till att individer känner sig övergivna 

och vilsna i sin roll, dock kan förutsättning för innovativt tänkande skapas då individer 

på egen hand få lösa uppkommande problem. Den institutionaliserade metoderna leder 

emellertid till ökat konformistiskt beteende hos nyanställda inom organisationen, vilket 

sannolikt leder till högre lojalitet. (Ardts et al, 2001; Ashfort och Saks, 1996; Jones, 

1986) 

Jones (1986) har dessutom delat in de olika metoderna i tre grupper, som beskriver 

kontexten, kontentan och den interpersonella aspekten av den bestämda taktiken. Han 

hävdar att de två första taktikparen, kollektiv och individuell samt formell och 

informell, beskriver kontexten av den information som tillhandahålls av organisationen 

till de nyanställda, samt sammanhanget i vilket det presenteras. Den andra gruppen, 

sekventiell och slumpvis samt fast och skiftande, handlar om kontentan av den 

information som ges till nyanställda (Ardts et al, 2001; Jones, 1986). Slutligen, 

behandlas den interpersonella aspekten inom organisationer genom taktikparen, seriell 

och åtskiljande samt nekande och accepterande (Jones, 1986). 

Figuren nedan sammanfattar de olika taktikparen för socialisering som behandlar Van 

Maanen och Scheins (1979) teori. Figuren presenterar de taktiker som ingår i de 

institutionaliserade metoderna, vilka är kollektiv, formell, sekventiell, fast, seriell och 

nekande. Respektive taktiks motpol, är i figuren, presenterade som de individualiserade 

metoderna vilka är individuellt, informellt, slumpvis, skiftande, åtskiljande och 

accepterande. Figuren visar dessutom hur de olika taktikerna förhåller sig till Jones 

(1986) vidareutveckling av teorin och vilka taktikpar som tillhör respektive perspektiv 

kontext, kontenta och interpersonell. Utifrån Figur 3:1, på nästkommande sida, kommer 

revisorsbranschens initiala socialiseringsprocess att studeras, i syfte att skapa förståelse 

för varför socialiseringen inom branschen ser ut som den gör. Utifrån hypotesbildningar 

kommer en teoretisk modell för revisorsbranschens socialiseringsprocess att 

presenteras, vilken skall ligga till grund för insamling och analys av det empiriska 

materialet. 
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Figur 3:1 – Metoder för socialisering  

3.3.1 Kollektiv och individuell 

En förutsättning för att växa in i en organisation, påverkas av hur individen har 

socialiserats in vid inträde i organisationen. Nyanställda introduceras antingen genom 

standardiserade grupprocesser eller genom individuella system baserade på individers 

egenskaper, erfarenheter och bakgrund. (Ardts, 2001; Ashforth och Saks, 1996; Jones, 

1986; Van Maanen och Schein, 1979) När en individ genomgår socialisering kollektivt, 

skapas de efter en tid en gemenskap som förenas av tanken och känslan av att tillhöra 

samma båt. Under denna process förändras och skapas en samsyn hos dessa individer 

vad gäller olika situationer, vilket leder till en gemensam förståelse av uppstående 

problem. (Van Maanen och Schein, 1979) Kollektiva taktiken resulterar således i 

bildande av en särskild subvärld inom organisationen, sammansatt av nyanställda 

individer som tillsammans skapar sig ett unikt set jargonger, diskurser och 

överenskommelser (Jones, 1986; Van Maanen och Schein, 1979). 

Till skillnad från den kollektiva strategin, leder den individuella taktiken till en mycket 

lägre grad av homogenitet, där den nyanställda tolkar olika situationer med 

utgångspunkt från sina personliga kunskaper och erfarenheter och/eller utifrån den 

valda eller tilldelade förebilden (Ardts, 2001; Ashforth och Saks, 1996; Jones, 1986; 

Van Maanen och Schein, 1979) Till exempel kan mentorskap skapa både förutsättningar 
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som problem för individen att anpassa sig (Chao et al, 1992; Ostroff och Kozlowski, 

1992; Van Maanen och Schein, 1979). I de effektiva fallen, accepterar den nytillträdda 

de färdigheter, inställningar och värderingar som hans/hennes mentor förmedlar, och på 

så sätt snabbare växer in i organisationen. Dock kan det, vid ineffektivt mentorskap, 

leda till att individers anpassning till organisationen fördröjs eller aldrig inträffar. Detta 

innebär att den nyanställde inte känner förtroende för sin handledare eller inte kan 

identifiera sig med denne, vilket gör att den nyanställde inte kan ta till sig de normer 

och företagskultur som finns inom organisationen. (Van Maanen och Schein, 1979) 

Van Maanen och Schein (1979) hävdar således att individuella socialiseringsprocesser 

oftare förekommer inom organisationer associerade med komplexa roller. Det verkar 

dessutom som att den individuella taktiken är relativt vanlig inom verksamheter där få 

individer innehar samma roll, och där lärande av operativa rutiner är viktigare än att 

skapa kollektiv identitet. Kollektiv socialisering däremot förekommer oftare inom 

organisationer där rollerna är tydligt definierade och fokus läggs på processer som leder 

till solidaritet och lojalitet. (Van Maanen och Schein, 1979) 

Hypotesbildning 

I dagens samhälle utsätts revisorsyrket för allt hårdare reglering. För inträdande i 

professionen krävs både teoretiska och praktiska utbildningar som regleras av 

Revisorsnämnden och FAR. Dessutom omfattas branschen av ett komplext ramverk 

kring revisorns arbete och utförande. (Anderson-Gough et al, 2002; Elg och Jonnergård, 

2011; Fogarty, 2000). Detta har föranletts av aktiebolagsformens bildande eftersom 

företagen då var i behov av granskning och kontroll från en oberoende part. Detta har 

lett till att revisorer fått ökad betydelse för samhällsekonomin (Wallerstedt, 2005; Watts 

och Zimmerman, 1983).  

Regelefterlevnad var ett sätt för revisorsprofessionen att upprätta förtroende för 

näringslivet i allmänhet och för revisorsyrket i synnerhet (Larsson och Engdahl, 2012). 

När samtliga individer inom branschen är väl införstådda i lagar och regler som finns 

för branschen samt tar hänsyn till rådande normer och praxis, skapas legitimitet för hela 

revisorsbranschen (Akademikerförbundets SSR, 2012; Meyer och Rowland, 1977). 

Fogarty (1992) hävdar att regelefterlevnad och normbildning utgör revisorsbranschens 

kärnverksamhet och därmed är det viktigt att nyanställda snabbt anpassar sig till dessa.  



                  INNANFÖR REVISORSPROFESSIONENS MURAR 

 

 
23 

 

Watts och Zimmerman (1983) och Öhman, (2004) menar att revisorer inte bara behöver 

lära sig att tillämpa regler och normer, utan måste samtidigt ta till sig det beteende och 

attityder som anses vara rättfärdigat inom branschen. Det handlar alltifrån revisorns 

opartiskhet och självständighet till revisorns moraliska och etiska tänkande (Larsson 

och Engdahl, 2011; Davis, 2002; Watts och Zimmerman, 1983; Öhman, 2004). Abbott 

(1988), Anderson-Gough et al, (2002), Fogarty (2000) och Siegel et al (1991) antyder 

att socialisering inom revisorsbranschen är en komplex process bestående av en rad 

formella samt informella regler och normer som skall följas. 

Utifrån ovan diskussion är det angeläget att introducera nya revisorer genom den 

kollektiva taktiken. Genom den kollektiva metoden upprättas regelefterlevnad och visst 

beteendemönster som är önskvärt inom branschen. (Anderson-Goughs et al, 2002; 

Jones, 1986; Van Maanen och Schein, 1979). Dessutom är det fördelaktigt för 

revisorsbranschen att skapa en enhetlig bild av branschen, eftersom det är ett sätt att 

upprätthålla legitimiteten. Således passar den kollektiva socialiseringsmetoderna 

revisorsbranschen bättre eftersom det leder till högre grad av homogenitet (Ardts, 2001; 

Ashforth och Saks, 1996; Jones, 1986; Van Maanen och Schein, 1979). I tidigare 

forskning såsom Anderson-Gough et al (2002), studerades ett fåtal revisorsassistenter 

genom intervjuer. Utifrån denna studies resultat kan mycket väl den kollektiva metoden 

vara tänkbar, då det framkom att respondenterna genomgått liknande utbildningar där 

framförallt regelefterlevnad var en centralt. Därmed lyder första hypotesen följande: 

H1: Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom kollektiva metoder för 

socialisering. 

Utifrån den argumentation och tidigare forskning som förts fram för konstruktion av 

H1, där det ansågs vara centralt att generera en enhetlighet bild för att upprätta 

legitimitet kommer resonemanget nu föras vidare ytterligare ett steg. I enlighet med 

Anderson-Gough et al (2002) anställdes under år 1999 över 160 000 till olika tjänster 

hos PwC över hela världen, med främsta inriktning emot revision. I dagens svenska 

samhälle förekommer fyra stora revisionsbyråer vilka är PwC, Ernst & Young, Deloitte 

och KPMG. Varje år anställer dessa fyra tillsammans flera hundratalet nya 

revisorsassistenter. På grund av det stora antalet nyanställningar är det troligt att 

introduktionsskurser och utbildning anordnas kollektivt. I och med att dessa byråer 

finns utspridda över hela landet är det viktigt för dessa byråer att skapa en gemensam 
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bild av organisationen bland de nyanställda. Detta görs lättast genom samordnade 

introduktioner och utbildningar. De fyra större byråerna har dessutom mer resurser till 

kollektiva aktiviteter, där de större dessutom anser att det är mer kostnadseffektivt att 

samordna introduktioner och utbildningar under en och samma period med samtliga 

nyanställda. I de övriga revisionsbyråerna, som i studien anses som mindre, är det 

däremot ovanligt att ett större antal assistenter anställs på en och samma gång, istället 

rekryteras en eller några få åt gången. Då det är ovanligt med större rekryteringar är det 

svårare och mer kostsamt att anordna kollektiva introduktioner och utbildningar. Det 

kan tänkas vara mer naturligt att de nyanställda få lära sig sina arbetsuppgifter samt 

tillämpliga lagar, regler och normer under arbetets gång, vilket skulle kunna ge 

indikation på att mindre byråer applicerar den individuella metoden. 

Med det förda resonemanget kan det antas att större revisionsbyråer tenderar att 

använda sig av kollektiva metoder, medan mindre byråer tenderar att introduceras 

genom individuella metoder. Därmed lyder underhypoteserna som följande: 

H1a: Revisorsassistenter på större byråer tenderar att introduceras genom kollektiva metoder. 

H1b: Revisorsassistenter på mindre byråer tenderar att introduceras genom individuella 

metoder. 

3.3.2 Formell och informell 

Socialisering kan förekomma både på ett formellt och informellt plan, vilket är nära 

sammankopplat med det förgående taktikparet (Jones, 1986; Van Maanen och Schein, 

1979). Den förstnämnda taktiken innebär att nyanställda avgränsas från övriga 

medlemmar inom organisationen, för att tillsammans genomgå skräddarsydda 

utbildningar och aktiviteter som utformats just för dem. Den informella taktiken 

däremot särskiljer inte nyanställda medarbetare från övriga medarbetare inom 

organisationen. Oftast sker inlärning av rutiner och arbetsuppgifter individuellt och 

fortlöpande under arbetets gång och genom interaktion med övriga individer inom 

organisationen (Ardts et al, 2001; Van Maanen och Schein, 1979). 

Formella socialiseringsprocesser uppkommer normalt i organisationer som 

karaktäriseras av hög status och ställning, och där det är viktigt att individer inom 

verksamheten är väl förtrogna med de attityder, värderingar och normer som råder 

(Ardts, 2001; Ashforth och Saks, 1996; Jones, 1986; Van Maanen och Schein, 1979). 
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Det kan uttryckas som att den formella taktiken för socialiseringen fokuserar i högre 

grad på attityder än handling, vilket innebär en intensiv period där individers 

engagemang och respekt för yrkets kritiska värden granskas och bedöms av andra inom 

organisationen (Filstad, 2004; Larsson och Engdahl, 2011; Van Maanen och Schein, 

1979). Genom att utsätta nyanställda för en lång och formell socialiseringsprocess, 

testar organisationen deras vilja att underkasta sig de specifika regler och normer, vilket 

i högre grad leder till att individerna blir mer lojala gentemot företaget (Van Maanen 

och Schein, 1979). 

Socialisering på det informella planet sätter däremot de nyanställda i en sits där de 

själva måste söka sig till lösningar av uppstående problem. Den informella taktiken 

karaktäriseras av hög frihetsgrad, dock under eget ansvar vad gäller inlärning. 

Eventuella misstag som begås under informella processer innebär högre kostnader för 

företaget, jämfört med dem som begås under formella omständigheter, då det involverar 

verkligt arbete med kund och klienter. Med andra ord under en informell process sätts 

större press på de nyanställda att prestera väl. (Ardts, 2001; Van Maanen och Schein, 

1979) 

Hypotesbildning 

Eftersom revisionsbranschen utsätt för både extern som intern kontroll är det viktigt att 

de nyanställda redan från början lär sig att göra saker rätt (Öhman, 2004). Det 

förekommer såväl regulativa, normativa som kognitiva regler inom branschen, och för 

att professionen skall vinna allmänhetens förtroende måste de ta hänsyn till samtliga 

krav som ställs på branschen i allmänhet och revisorerna i synnerhet 

(Akademikerförbundets SSR, 2012).  

Att skilja revisorsassistenterna från de godkända och auktoriserade revisorerna är ett sätt 

att ge nyanställda revisorer utrymme att lära sig lagar, regler och normer som gäller för 

branschen. Detta förfarandesätt är ett formellt sätt att introducera nyanställda (Van 

Maanen och Schein, 1979). Gruppen revisorsassistenter skiljs från övriga revisorer 

genom att de utsätts för en intensiv period av formella introduktioner och utbildningar 

för att de ska bli väl förtrogna med de normer, värderingar och attityder som råder inom 

branschen och organisationen (Ardts, 2001; Ashforth och Saks, 1996; Jones, 1986; Van 

Maanen och Schein, 1979). Dessutom utsätts revisorsassistenterna i högre utsträckning 
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för granskning och uppföljning av deras arbete, för att tillförsäkra sig om att 

genomförandet av deras arbete har skett i enlighet med lagar och praxis. 

Inom revisorsbranschen är det även vanligt att nyanställda får lära sig det praktiska 

arbetet löpande och individuellt genom interaktion med övriga medarbetare. Enligt Van 

Maanen och Schein (1979) är förfarandesättet en indikation på informell socialisering. 

Dock är det ofta att de nyanställda få arbeta i team med åtminstone en erfaren revisor, 

för att även lära sig regler och normer (Deloitte, 2012; PwC 2012). Dessutom 

förekommer det ofta att nya revisorsassistenter får en formellt utsedd mentor som de 

kan vända sig till vid svårigheter (Chao et al, 1992; Deloitte, 2012; PwC 2012; Ostroff 

och Kozlowski, 1992).  

Även om assistenterna har stort utrymme till att lära sig arbetsuppgifter, regler och 

normer självständig under arbetets gång, begränsas de genom de formella kraven som 

ställs på en revisors arbete och utförande. Till exempel krävs förståelse kring 

grundläggande principer såsom opartiskhet, självständighet och tystnadsplikt. Denna 

förståelse upprättas genom introduktioner och utbildningar som ges i början av 

anställningen. (Deloitte, 2012; PwC 2012, Van Maanen och Schein, 1979). Utifrån 

tidigare forskning såsom Anderson-Gough et al (2002), där de studerade ett fåtal 

revisorsassistenter framkom att revisorsassistenterna särskiljs ifrån övriga inom 

professionen genom att de genomgår utbildningar som berör professionens värderingar 

och attityder, för att generera enhetlighet för yrkesgruppen. Utifrån ovanstående 

diskussion bildas nedanstående hypotes: 

H2: Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom formella metoder för 

socialisering. 

Utifrån den argumentation och tidigare forskning som förts fram för konstruktion av 

H2, där det presenterades att lagstiftning och inlärning av grundläggande principer var 

centrala faktorer för att generera en enhetlighet bild för att upprätta legitimitet, kommer 

resonemanget nu föras vidare ytterligare ett steg. Eftersom revisorsbranschen är såpass 

reglerad är det naturligt att det förekommer formella krav på teoretisk och praktisk 

utbildning (Revisorsnämnden, 2012b). Inom de fyra stora revisionsbyråerna i Sverige 

PwC, Ernst & Young, Deloitte och KPMG uppfylls dessa krav främst genom formella 

introduktioner och utbildningar för att på så vis bygga grunden för fortsatt arbete på 
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byrån. Inträdet till större organisationer kan antas vara mer svårhanterlig eftersom 

assistenterna, förutom att lära sig det praktiska arbetet även ska anpassa sig till den 

kultur som företaget byggt upp under många år. Därmed är en formellt utsedd mentor 

en metod som särskilt större revisionsbyråer använder sig av för att underlätta 

revisorsassistenternas inträde. Genom mentorskapet blir inlärningen mer effektiv 

eftersom den nyanställde inte behöver känna otydlighet över vem denne skall gå till vid 

eventuella frågor. (Chao et al, 1992; Ostroff och Kozlowski, 1992) 

Inom de mindre revisionsbyråerna är det dock mer vanligt med informella metoder för 

inlärning, det vill säga att revisorsassistenterna lär sig arbetsuppgifter, regler och 

normer under arbetets gång. Det är även inte lika viktigt med en utsedd mentor eftersom 

det i dessa mindre byråer inte har mer än ett tiotal anställda vilket gör det lättare för 

revisorsassistenterna att veta vem och vilka de kan gå till beroende på vilken fråga de 

har. Oftast kan revisorsassistenterna fråga vem som helst på byrån och gemenskapen är 

mer spontant jämfört med den företagskultur som återfinns inom större byråer.  

Med det förda resonemanget kan det antas att större revisionsbyråer tenderar att 

använda sig av formella metoder, medan mindre revisionsbyråer tenderar att 

introduceras genom informella metoder. Därmed lyder underhypoteserna som följande: 

H2a: Revisorsassistenter på större byråer tenderar att introduceras genom formella metoder. 

H2b: Revisorsassistenter på mindre byråer tenderar att introduceras genom informella 

metoder. 

3.3.3 Sekventiell och slumpvis 

Detta taktikpar tillhör den kontenta i vilket information ges till nyanställda genom 

socialisering, det vill säga vilken typ av information organisationen väljer att förmedla 

ut till nyanställda. Informationen specificerar olika aktiviteter som den nyanställda skall 

genomgå för att uppnå de förväntningar som ställs på honom/henne. (Jones, 1986; Van 

Maanen och Schein, 1979) Den sekventiella taktiken tillgodoser nytillträdda individer 

med tydlig information om ordningsföljden av de olika aktiviteter eller händelser som 

de kommer att genomgå innan de kan bli fullt accepterade in i organisationen (Fogarty, 

2000, Van Maanen och Schein, 1979). Slumpartade processer, ger individer ingen klar 

information om vilka steg de måste avklara, och inte heller dess ordning eller 

varaktighet (Van Maanen och Schein, 1979). 
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Vid sekventiella strategier för socialisering, följs ett steg av ett annat på ett logiskt sätt, 

det vill säga att aktiviteter byggs på längsmed processen eller expanderas i omfattning. 

Exempelvis då arbetsuppgifters svårighetsgrad ökas gradvis under processens gång. 

(Ashforth och Saks, 1996; Jones, 1986; Van Maanen och Schein, 1979) Van Maanen 

och Schein (1979), påstår att sekventiella processer inte nödvändigtvis behöver följa en 

särskild logik, men att de olika aktiviteterna behöver vara så pass harmoniskt ordnade 

samt funktionellt och logiskt förknippade, att det kan anses som sekventiellt. Vid 

förvärvande av komplexa kunskaper, färdigheter och värden visar sig den sekventiella 

metoden vara som effektivast eftersom den succesiva utvecklingen skapar motivation 

hos individer. 

Den slumpvisa metoden leder enligt Van Maanen och Schein (1979) till att individer 

känner ängslan inför framtiden, eftersom de inte har tillgång till konkret information om 

vad som komma skall, vilket leder till att individers engagemang försummas. Jones 

(1986) påstår till skillnad från Van Maanen och Schein (1979) att osäkra situationer 

faktiskt kan bidra till att individer lär sig att bli mer innovativa i sitt tänkande, eftersom 

de tvingas hantera oväntade situationer. (Ashforth och Saks, 1996; Van Maanen och 

Schein, 1979) Dock, om anställda känner till samtliga steg som tar dem till ett visst mål, 

kommer de att anstränga sig extra mycket för att komma dit, det vill säga om framtiden 

bedöms vara ljus, kommer större engagemang uppvisas i det steg individerna för 

närvarande befinner sig i. (Van Maanen och Schein, 1979) 

Hypotesbildning 

För de som önskar tillträde till revisorsprofessionen idag, gäller det att åtminstone ha 

uppfyllt Revisorsnämndens teoretiska krav för auktorisation (Revisorsnämnden, 2012a) 

Vid tillträde arbetar individen som assisterande revisor, vilket innebär att han/hon 

jobbar under en godkänd eller auktoriserad revisors vägledning och ansvar. (Deloitte, 

2012; PwC 2012;) Individer som vill bli godkänd eller auktoriserad revisor måste minst 

ha genomgått en treårig respektive femårig praktiskt utbildning (Revisorslagen 

2001:883; Revisorsnämnden, 2012a). Tanken är att dessa under denna tid skall lär sig 

det praktiska arbetet samt de normer och praxis som gäller för branschen (Deloitte, 

2012; Ernst and Young, 2012; PwC 2012). Efter denna period har revisorn uppfyllt 

minimikravet för avläggande av prov för revisorsexamen respektive högre 
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revisorsexamen. Vid godkänt resultat tillgodogörs revisorn titeln godkänd och 

auktoriserad revisor (Revisorsnämnden, 2012a).  

Det framgår klart och tydligt vilka krav som ställs på revisorer för att få tillgodogöra sig 

godkännande och auktorisation (Revisorslagen 2001:883; Revisorsnämnden, 2012b). 

De individer som vill träda in i revisorsbranschen är tvungna att uppfylla de teoretiska 

krav som återfinns inom branschen, och om de vill ta nästa steg krävs som nämnts 

praktiska erfarenheter samt resultat från revisorsprovet (Revisorsnämnden, 2012a). 

Därmed finns det tydliga krav på vad individerna måste ha genomgått för att bli 

accepterade i organisationen eller får rätt till en viss titel. Även om det inte förekommer 

en tydlig ordning på vilka aktiviteter som skall genomgås, är det troligt att dessa 

aktiviteter är så pass harmoniskt ordnade samt funktionellt och logiskt sammanbundna, 

att det kan betraktas som sekventiella (Revisorslagen 2001:883; Revisorsnämnden, 

2012a; Van Maanen och Schein, 1979).  Utifrån tidigare forskning såsom Anderson-

Goughs et al (2002) där de studerade ett fåtal revisorsassistenter genom återkommande 

intervjuer, framkommer det att respondenterna i stor utsträckning är medvetna om vad 

de måste genomgå för utbildningar för att ta nästa steg i karriären. Detta kan ge en 

indikation på att den sekventiella metoden används inom revisorsprofessionen. Utifrån 

ovan diskussion formas följande hypotes: 

H3: Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom sekventiella metoder för 

socialisering. 

3.3.4 Fast och skiftande 

Även detta taktikpar är relaterat till den kontentan i vilket information ges till 

nyanställda, men till skillnad från förgående taktikpar läggs fokus på huruvida de olika 

stegen specificeras och fastställs i ett tidsschema. (Ardts et al, 2001; Ashforth och Saks, 

1996; Jones, 1989; Van Maanen och Schein, 1979) När specifik information om när 

olika steg skall genomföras förekommer, innebär detta att företaget använder sig av en 

fast strategi (Van Maanen och Schein, 1979) Då ett tidsschema skiftar, krävs det att 

nyanställda själva söker sig till information om de olika stegen genom att lyssna till och 

observera övriga medarbetare. (Ardts et al, 2001, Van Maanen och Schein, 1979) Ett 

exempel på den skiftande metoden är då nyanställda inte exakt vet när det kan bli 

befordrade (Van Maanen och Schein, 1979). 
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Van Maanen och Schein (1979) skildrar situationer då individer som uppfattats ha 

försummat sin verksamhetsroll, placeras i en speciell grupp där de tilldelas mindre 

betydelsefulla uppgifter, vilket är ett tecken på att individen lämnat den tänkta 

karriärstigen (Ashforth och Saks, 1996; Jones, 1986; Van Maanen och Schein, 1979). 

Inom organisationer som inte har ett bestämt tidsschema, är det mindre risk att individer 

som hamnat på “sidospåret” blir utpekade. Nackdelen med denna metod är dock att det 

kan skapa ångest och frustration då individen inte har någon vetskap om huruvida 

han/hon nått upp till organisationens förväntningar (Ardts et al, 2001, Van Maanen och 

Schein, 1979). Skiftande metoder medför dessutom att individer inom samma 

organisation/grupp förflyttas i otakt, vilket kan leda till lägre solidaritet och lojalitet på 

grund av den ökade konkurrensen. Följaktligen är det av vikt för företag att upprätta 

fasta tidsscheman, om gruppsammanhållning är en viktig komponent i deras 

kärnverksamhet. (Ardts et al, 2001; Ashforth och Saks, 1996; Jones, 1986; Van Maanen 

och Schein, 1979) 

Hypotesbildning 

Revisorsbranschen är som nämnt ett relativt reglerat yrke, där det finns uppställda krav 

på utbildning och praktisk träning (Anderson-Gough et al, 2002; Elg och Jonnergård, 

2011; Fogarty, 2000). Revisorsnämnden har ställt krav på revisorn, att förutom de 

teoretiska kunskaperna även inneha minst tre eller fem års praktisk erfarenhet för 

godkännande respektive auktorisation (Revisorsnämnden, 2012a). Detta handlar enligt 

Van Maanen och Scheins (1979) om att de nyanställda endast får information om 

minsta antalet år som krävs för att komma till nästa steg men ingenting om hur lång tid 

det kan ta. Inom revisorsbranschen är det dock individen själv som avgör hur lång tid 

det kommer att ta för dem att ta sig till nästa steg, detta eftersom de själv bestämmer sig 

för när de är redo att avlägga prov. (Anderson-Gough et al, 2002; Fogarty, 2000; 

Revisorsnämnden, 2012a) 

Inom revisorsbranschen läggs i allmänhet stor vikt på individers karriärsutveckling, 

särskilt vad gäller nyanställda revisorer (Deloitte, 2012; Ernst and Young, 2012; PwC 

2012). Revisionsbyråer såsom Ernst and Young (2012) och PwC (2012) lägger ner 

mycket tid på utformning av utbildnings- och karriärsplaner för individerna, i syfte att 

hjälpa individerna att uppnå sin fulla potential. Även om socialiseringen inom 

revisorsprofessionen kan antas vara skiftande, alltså att det inte finns ett fastställt 
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tidsschema för olika steg, kan det delvis uppfattas följa en fast tidsram. Påståendet 

bygger på antagandet om att individerna i förväg vet när de kan ta sig till nästa position 

eftersom de själva avgör när de blir ”befordrade”, med förutsättning att de uppfyllt 

revisorsnämndens rekommendationer och kriterier. (Ardts et al, 2001; Ashforth och 

Saks, 1996; Jones, 1986; Revisorsnämnden, 2012a; Van Maanen och Schein, 1979) 

Utifrån Anderson-Gough et al (2002) forskning framkommer att deras respondenter är 

medvetna om att det finns olika steg de måste genomgå för att kunna ta nästa steg i 

karriären. Detta borde precis som föregående taktikpar vara en indikation på att 

revisorsprofessionen utgår till störst del av den fasta taktiken. Således mynnas 

hypotesen: 

H4: Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom fasta metoder för 

socialisering. 

3.3.5 Seriell och åtskiljande 

Detta taktikpar och den nästkommande beskriver den interpersonella aspekten på 

socialisering inom organisationer (Jones, 1986). Seriella metoder innebär att mer 

erfarna medlemmar i en organisation utbildar nykomlingar i det område de är experter 

inom och därmed fyller en förebildsroll (Ardts et al, 2001; Ashforth och Saks, 1996; 

Van Maanen och Schein, 1979). Då nyanställda har någon att se upp till kommer en 

tydligare bild av framtiden att skapas, vilket leder till ökat engagemang och motivation. 

Dock förekommer risken att den nyanställde bli skrämd, om förebilden inte återspeglar 

den framtid som individen hoppats på, vilket kan leda till att de lämnar sin tjänst (Chao 

et al, 1992; Ostroff och Kozlowski, 1992; Van Maanen och Schein, 1979). Van Maanen 

och Schein (1979) hävdar att sådana situationer uppstår i större utsträckning inom 

organisationer där arbetsmoralen är låg och personalomsättningen är hög. 

När de nyanställda inte har tillgång till en förebild kan det leda till ökade svårigheter för 

dem att växa inom organisationen och samtidigt skapa en stark oroskänsla (Chao et al, 

1992; Ostroff och Kozlowski, 1992; Van Maanen och Schein, 1979). I sådana 

situationer skapar individerna sig en egen uppfattning om hur de skall bete sig och vilka 

värderingar som är viktiga, vilket kan resultera i att organisationens form förändras i 

takt med nya inträden (Chao et al, 1992; Ostroff och Kozlowski, 1992). I andra fall kan 

det innebära att den nytillträdda individen har mer erfarenhet och kunskap än den 
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tilltänkta förmedlaren, vilket leder till att organisationer till större del styrs av dessa 

(Van Maanen och Schein, 1979). 

Van Maanen och Schein (1979) framhåller att de kan förekomma situationer då seriella 

processer kan anses vara åtskiljande. Exempel på detta är då mentorskapet kan anses 

vara åtskiljande på grund av att den nya medarbetaren inte är villig att ta mentorskapet 

på allvar. Det skall dock konstateras att det i allmänhet är lättare för individer att lära sig 

av andra, i det här fallet genom en mentor, än att försöka lära sig på egen hand (Chao et 

al, 1992; Ostroff och Kozlowski, 1992; Van Maanen och Schein, 1979). Så länge det 

finns individer med samma roll, arbetsuppgifter, bakgrund som den nyanställde, 

kommer dessa i större utsträckning fungera som förebilder och förmedlare av lösningar 

(Ostroff och Kozlowski, 1992; Van Maanen och Schein, 1979). 

Hypotesbildning 

De teoretiska kraven för att få avlägga prov för revisorsexamen och högre 

revisorsexamen är tydligt definierad i lag och förordningar (Revisorslagen 2001:883, 

Revisorsnämnden, 2012a). Därmed har de flesta revisorer samma teoretiska utbildning, 

även om det kan skilja något åt vad gäller hur de förvärvats. Inom revisorsbranschen 

krävs även en period av praktiskt arbete, vilket allt som oftast sker genom att mer 

erfarna revisorer agerar som mentorer eller handledare, genom vilket de vägleder 

nyanställda. Detta är ett tecken på att socialiseringen inom revisorsbranschen utmärks 

av den seriella metoden. 

Förutom att kraven på teoretisk och praktisk utbildning existerar inom 

revisorsbranschen, förekommer även lagar och regler såsom opartiskhet, självständighet 

och tystnadsplikt. Dessa finns uttryckt i både Aktiebolagslagen (2005:551), 

Revisorslagen (2001:883), förordningen (1995:665) om revisorer och i särskilda 

föreskrifter från Revisorsnämnden. I och med detta är revisorns roll och ansvar tydligt 

definierad för individer både inom och utanför branschen. Eftersom de godkända och 

auktoriserade revisorerna har avklarat dessa krav för att komma dit de är, är det inte 

ovanligt att nyanställda revisorer ser upp till dem. Revisorsassistenter lyssnar och 

observerar till dessa revisorer, och uppfattar dem som något av experter inom området, 

något som de också vill bli en dag. Detta tyder på att revisorsprofessionen tenderar att 

utgå ifrån den seriella metoden, när det gäller att introducera nyanställda 
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revisorsassistenter. (Ardts et al, 2001; Ashforth och Saks, 1996; Van Maanen och 

Schein, 1979) Utifrån tidigare forskning såsom Anderson-Gough et al (2002) och Grey 

(1998) tyder deras resultat, som baseras på ett fåtal intervjuer respektive fallstudie, att 

revisorsassistenter har utnämnda mentorer där dessutom några av respondenterna 

antyder att de en dag vill bli som sin mentor. Dessa resultat ger en god indikation på att 

revisorsprofessionen tenderar att introducera revisorsassistenter genom seriella metoder. 

Utifrån ovanstående diskussion bildas hypotesen: 

H5: Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom seriella metoder för 

socialisering. 

3.3.6 Nekande och accepterande 

Som nämnts är även detta taktikpar förknippat med den interpersonella aspekten på 

socialisering, i den bemärkelse av graden i vilket organisationen bekräftar nytillträddas 

identiteter (Ashforth och Saks, 1996, Jones, 1986; Van Maanen och Schein, 1979). Vid 

socialisering som grundar sig i accepterande metoder, accepteras och tillkännages nya 

medarbetares egenskaper och kvalifikationer. Användning av denna metod tyder på att 

organisationen inte försöker att förändra individens identitet, utan ser dennes 

kompetens, värderingar och attityder som en tillgång som skall tas till vara. (Ardts et al, 

2001; Ashforth och Saks, 1996; Van Maanen och Schein, 1979) Enligt Van Maanen och 

Schein (1979) leder detta således till att individers självkänsla ökar, vilket kan 

underlätta för deras inträde. Jones (1986) har ifrågasatt denna syn, då han påstår att 

ökad självkänsla även kan uppvisas under omständigheter där individers identitet 

förnekas, eftersom detta kan sporra individen att prestera ännu bättre. 

Enligt Van Maanen och Schein (1979) förekommer den accepterande metoden för 

socialisering allt som ofta i organisationer där innovativt och kreativt tänkande är en del 

av kärnverksamheten. Individer uppmuntras med andra ord att använda sina 

erfarenheter och kunskaper från tidigare arbeten för att tillföra något nytt till 

organisationen. (Ardts et al, 2001; Ashfort och Saks, 1996; Jones, 1986) Till skillnad 

från det nämnda, hävdar Van Maanen och Schein (1979), att organisationer som bygger 

sin verksamhet på specialisering, söker i större utsträckning efter specifik kompetens, 

visst tankesätt och beteende. Dessa organisationer strävar därmed mot att anpassa 

individen till företagets regler och normer för att på så sätt uppnå legitimitet (Brante, 
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2009; Elliot, 1972; Parson, 1939). Detta sätt att socialisera sig kan leda till att individer 

upptäcker att de har förmågan till att genomföra vissa uppgifter som de inte trodde var 

möjliga (Ardts et al, 2001; Ashforth och Saks, 1996; Van Maanen och Schein, 1979). 

Hypotesbildning 

Då revisorsyrkets specialiserar sig i att tillhandahålla marknaden med tillförlitlig 

information bygger deras kärnverksamhet på kompetent utförande och professionellt 

agerande. Det är av vikt att alla inom branschen agerar på det sätt som anses vara 

acceptabelt i samhället, vilket innebär att de ska agera i enlighet med de grundläggande 

värden som samhället byggs på. (DiMaggio och Powell, 1983; Fogarty, 1992) 

Samhället har i allt större utsträckning ställt krav på att revisorn skall agera med 

försiktighet, noggrannhet, integritet och kompetens. Därmed har det blivit centralt för 

revisorsyrket att bygga sin verksamhet på en gemensam värdegrund såsom objektivitet 

och integritet. (Grey, 1998; Siegel et al, 1991) 

Revisorsprofessionen bygger sin legitimitet på allmänhetens förtroende, och detta nås 

bäst genom att hela yrkeskåren följer de lagar, regler och riktlinjer för hur de skall 

agera, tänka och bete sig i vissa situationer (Brante, 2009; Elliot, 1972; Parson, 1939). 

Därmed kan det vara kritiskt för branschen att nytillträdda medlemmar anammar normer 

och värderingar som karaktäriserar branschen. Oftast introduceras nyanställda revisorer 

till branschen genom att de genom introduktioner och utbildningar får ta del av vilka 

lagar och regler som branschen lyder under, allt för att understryka vikten av att dessa 

följs. (Revisorsnämnden, 2012b) Dessutom får de information om de normer och 

värderingar som är aktuella, alltså hur de skall bete sig gentemot medarbetare och 

klienter, och vad de skall tänka på när de är ute på uppdrag och dylikt. Eftersom 

professionen upprätthåller sin yrkesverksamhet genom att de agerar på ett sätt som 

anses vara acceptabelt och önskvärt i marknadsaktörers ögon är det därmed troligt att 

nya medarbetare inom revisorsyrket inte ges så stort utrymme att komma med 

innovativa idéer till förändring inom branschen. Eftersom de nytillträdda skall passa in i 

organisationen, är det troligt att deras värderingar och attityder inte tas till vara, särskilt 

om den inte överensstämmer med det som utmärker det beteende som förväntas utav en 

revisor. Detta tyder tidigare forskning på där Anderson-Gough et al (2002) genom 

intervjuer och Grey (1998) genom fallstudie, kom fram till att revisorsassistenterna 

kunde till viss del känna sig kontrollerade över hur de skulle agera och tänka. Studierna 
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tyder även på att det förekommer olika beteenden inom professionen som skall 

efterlevas, såsom klädkod och professionellt beteende. Utifrån det förda resonemanget 

mynnas hypotesen: 

H6: Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom nekande metoder för 

socialisering 

3.3.7 Integration 

Detta stycke är inte kopplat till något specifikt taktikpar utifrån Van Maanen och 

Scheins (1979) modell. Dock integrerar detta avsnitt samtliga taktikpar, då vi utgår ifrån 

Jones (1986) kategorisering av Van Maanen och Schein (1979) taktikpar. Jones (1986) 

konstruerade två olika typer för samtliga taktiker där taktikerna antingen 

kategoriserades som institutionaliserade eller individualiserade metoder. De 

institutionaliserade metoder består av taktikerna kollektiv, formell, sekventiell, fast, 

seriell och nekande, medan de individualiserade metoderna består av individuell, 

informell, slumpvis, skiftande, åtskiljande och accepterande. Tidigare forskning tyder 

på att institutionaliserade metoderna används främst i professioner som vill generera 

hög enhetlighet och legitimitet. Detta tyder på att professionen bland annat genomsyras 

av en gemensam normuppsättning samt ett specifikt språk och framtoning som utmärker 

yrkesgruppen (Davis, 2002; Grey, 1998; Öhman, 2004).  

 

Revisorsyrket har under det senaste decenniet fått ökad betydelse för det svenska 

näringslivet och därmed har det blivit en central del i samhället. Yrket har fått ökad 

uppmärksamhet från allmänheten dels på grund av ökad efterfrågan på expertkunskap 

men även till följd av förtroendemissbruk som uppdagats under de senaste decennierna. 

(Warren och Alzola, 2009; Öhman, 2004) På grund av detta har branschen blivit 

föremål för regleringar både från statliga myndigheter som professionella 

organisationer. Enligt Larsson och Engdahl (2011) socialiseras och särskiljs revisorer 

inte bara genom utbildningar utan även genom lagar, regler och normer. 

De fundamentala kraven för upprättande av förtroende hos allmänheten grundar sig i 

opartiskhet, självständighet och tystnadsplikt, vilket uttrycks i bland annat 

Aktiebolagslagen (2005:551), Revisorslagen (2001:883), förordningen (1995:665) om 

revisorer och i särskilda föreskrifter från Revisorsnämnden. Dessutom styrs revisorers 



                  INNANFÖR REVISORSPROFESSIONENS MURAR 

 

 
36 

 

verksamhet av bolagsrättsliga direktiv och rekommendationer från EG, 

Årsredovisningslagen (1995:1554), Bokföringslagen (1999:1078) och 

revisorsstandarder. Revisorsbranschen granskas och kontrolleras även av professionella 

organisationer såsom Revisorsnämnden och FAR. Dessa verksamheter har tillsammans 

till uppgift att förse näringslivet med kvalificerade revisorer (Revisorsnämnden, 2012b; 

Förening Auktoriserade Revisorer, 2012). Revisorer antas därmed vara verksamma i en 

mycket kontrollerad miljö. 

I och med att krav och bestämmelse kring revisorns inträde och yrkesutförande numera 

uttrycks i lagar, förordningar och rekommendationer, har villkor för inträde och 

föreskrifter kring revisorns yrkesutövande blivit allt tydligare för samhället och 

näringslivet. Samhället har i allt större utsträckning ställt krav på att revisorn skall agera 

med försiktighet, noggrannhet, integritet och kompetens. Därmed har det blivit centralt 

för revisorsyrket att bygga sin verksamhet på en gemensam värdegrund såsom 

objektivitet och integritet. (Grey, 1998; Siegel et al, 1991) Utifrån dessa resonemang 

angående enhetlighet och regelefterlevnad mynnas hypotesen: 

H7: Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom institutionaliserade metoder 

för socialisering.  

3.4 Teoretisk modell revisorsbranschen 

Figur 3:2 – Socialisering i revisorsbranschen – nedan sammanfattar de hypoteser som 

genererats utifrån studiens teoretiska referensram. Figuren presenterar de taktiker som 

ingår i de institutionaliserade metoderna, vilka är kollektiv, formell, sekventiell, fast, 

seriell och nekande. Respektive taktiks motpol, är i figuren, presenterade som de 

individualiserade metoderna vilka är individuellt, informellt, slumpvis, skiftande, 

åtskiljande och accepterande. Figuren visar dessutom hur de olika taktikerna förhåller 

sig till Jones (1986) vidareutveckling av teorin och vilka taktikpar som tillhör respektive 

perspektiv kontext, kontenta och interpersonell. Som kan uttydas så framkommer för 

det första taktikparet att H1 och H1a förhåller sig till den kollektiva metoden 

(institutionaliserade), och H1b förhåller sig till den individuella metoden 

(individualiserade). På liknande sätt tolkas även övriga hypoteser.  
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Figur 3:2 – Socialisering i revisorsbranschen 

 

3.5 Översikt av hypoteser 

Tabell 3:1 översikt hypoteser, nedan visar en översikt över respektive hypotes som 

konstruerats. Hypoteserna är indelade efter hur de är kopplade till Jones (1986) 

utgångspunkt vad gäller hur taktikparen förhåller sig till kontexten, kontentan, 

interpersonell och integration. 

 

 

Institutionaliserade 
socialiseringsmetoder 

Individualiserade 
socialiseringsmetoder 

Institutionaliserade 

Socialiseringsmetoder 

H7 
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Hypoteser relaterade till kontexten 

H1 Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom kollektiva metoder för socialisering 

 H1a Revisorsassistenter på större byråer tenderar att introduceras genom formella metoder. 

 H1b Revisorsassistenter på mindre byråer tenderar att introduceras genom informella metoder. 

  

H2 Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom formella metoder för socialisering. 

 H2a Revisorsassistenter på större byråer tenderar att introduceras genom formella metoder. 

 H2b Revisorsassistenter på mindre byråer tenderar att introduceras genom informella metoder. 

Tabell 3:1 – Översikt hypoteser 

Integrerad hypotes 

H7 Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom institutionaliserade metoder för 

socialisering. 

Hypoteser relaterade till kontentan 

H3 Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom sekventiella metoder för socialisering. 

H4 Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom fasta metoder för socialisering. 

Hypoteser relaterade till interpersonella aspekten 

H5 Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom seriella metoder för socialisering 

H6 Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom nekande metoder för socialisering. 
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4.0 Empirisk metod 

I detta kapitel kommer studiens val av undersökningsmetod, undersökningsdesign och 

metod för datainsamling att presenteras. Dessutom kommer tillvägagångsättet för 

utformning av de valda metoderna samt dess urval och operationalisering att ges. 

Slutligen ges en analys kring det bortfall som uppstått samt valda metoder för 

dataanalys. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

Syftet är att skapa förståelse för hur revisorsassistenter socialiseras in i 

revisorsprofessionen, genom att tydliggöra samt förklara hur socialiseringsprocessen ser 

ut inom branschen. Eftersom studien utgår ifrån den deduktiva ansatsen och ett 

förståelseperspektiv var det lämpligt att kombinera kvalitativ och kvantitativ 

forskningsmetod. Detta tillvägagångssätt skapar enligt Bryman och Bell (2005) god 

grund för förståelse kring ett problem, samtidigt som förutsättning för att uppnå 

generaliserbara resultat skapas.  

I ett första steg genomfördes intervjuer med revisorsassistenter i syfte att få tillgång till 

information om hur socialisering utformar sig i praktiken (Andersen, 1994). Utifrån det 

kvalitativa förhållningssättet skapades förståelse kring den initiala socialiseringen inom 

revisorsprofessionen. Fördelen med detta tillvägagångssätt är enligt Bryman och Bell 

(2005) att utrymme skapas för oväntade händelser. Till exempel kan respondenter 

uppge information som inte skulle ha uppkommit genom enbart kvantitativa 

undersökningsmetoder. Vid intervjuerna fördes dessutom en öppen diskussion, vilket 

ledde till djupare diskussion och förståelse kring studiens problem. Kvalitativa 

forskningsmetoder innebär dock även nackdelar. Exempelvis kan slutsatser som dras 

utifrån kvalitativa metoder inte tillämpas på hela populationen (Jacobsen, 2002). Då 

tanken bakom studien är att uppnå generaliserbara resultat kompletterades den 

kvalitativa metoden med kvantitativ undersökningsmetod baserad på enkäter. Genom 

enkätundersökning skapades möjlighet till att nå ut till ett större antal respondenter. 

Dock vid tillämpning av enkäter är det av vikt att minimera eventuella bortfall för att 

generella slutsatser överhuvudtaget kan dras (Bryman och Bell, 2005).  
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4.2 Undersökningsdesign 

Då syftet är att skapa förståelse kring den initiala socialiseringen inom 

revisorsbranschen ansågs tvärsnittsdesign vara mest lämplig. Tvärsnittsdesign innebär 

att insamling av data sker utifrån flera fall samtidigt (Bryman och Bell, 2005). Genom 

studier av flera byråer parallellt kan tänkbara förklaringar till varför socialisering av 

revisorsassistenter ser ut som det gör studeras. Exempelvis vid undersökning av 

assistenter i både större och mindre revisionsbyråer kunde skillnader avseende hur de 

socialiseras tyddliggöras. Undersökning av ett större antal revisorsassistenter 

möjliggjorde dessutom analys kring bakomliggande faktorer som inverkar på 

utformning av socialiseringsprocessen. Följaktligen synliggjordes tänkbara förklaringar 

till varför socialisering av revisorsassistenter ser ut som det gör bäst genom att studera 

flera fall parallellt (Bryman och Bell, 2005).  

Eftersom vår undersökning även syftar till att uppnå generaliserbara resultat var 

fallstudier inte aktuell då det innebar att endast ett fåtal fall studeras (Bryman och Bell, 

2005). Studier av flera fall samtidigt skapade förutsättning för att uppnå resultat som 

kan generaliseras till hela branschen, vilket gjorde att tvärsnittsdesign var att föredra 

framför fallstudier.  Experimentell design är inte heller tillämplig för vår studie då den i 

stort sett endast utvecklar och generaliserar till teorier och inte till populationen 

revisorsassistenter (Saunders et al, 2000).  

En tänkbar undersökningsdesign för att studera socialisering av revisorsassistenter är 

den longitudinella designen, alltså undersökning som sträcker sig över en längre 

tidsperiod (Bryman och Bell, 2005). Praktiskt sett skulle det innebära att återkommande 

intervjuer genomfördes med en mindre grupp revisorsassistenter. Tillämpning av denna 

undersökningsdesign skulle lett till att eventuella förändrade attityder, beteenden och 

tankemönster hos respondenterna upptäcks. Detta skulle kunnat leda till intressanta 

slutsatser, med det skulle dessvärre innebära att resultaten inte kan generaliseras 

eftersom endast ett fåtal respondenter studerats. Eftersom tanken med studien är att 

uppnå slutsatser som kan generaliseras till branschen utgick studien därmed utifrån en 

tvärsnittsdesign (Bryman och Bell, 2005). 
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4.3 Metod för datainsamling  

Studien utgick ifrån en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod baserade på 

intervjuer och enkäter. De vanligaste typerna av intervjuer inom kvalitativ 

forskningsmetod är de ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer. Skillnaden 

mellan dessa två ligger i graden av standardisering och strukturering (Jacobsen, 2002). 

En ostrukturerad intervju är uppbyggd enbart på ett fåtal anteckningar, detta för att 

skapa rum för diskussion. Genom denna typ av intervju förs en mer öppen dialog, vilket 

kan medföra att respondenterna presenterar mer detaljerad information. Dock kan 

ostrukturerade intervjuer innebära svårigheter vid datasammanställning, särskilt då ett 

stort antal intervjuer genomförts och den insamlade data är olikartad. Semi-

strukturerade intervjuer kännetecknas däremot av en högre grad standardisering och 

strukturering. Vid semi-strukturerade intervjuer används oftast en intervjuguide där 

frågor finns beskrivna för att tillförsäkra att teman som är relevanta för studien 

behandlas. Eftersom bestämda teman finns underlättas även sammanställning av 

insamlad information (Bryman och Bell, 2005).   

Då studien utgår ifrån deduktiv forskningsansats fanns det i förväg bestämda teman 

baserade på teori och forskning. Således lämpade sig semi-strukturerade intervjuer bäst 

eftersom vi kunde vara relativt säkra på att de frågor som togs upp till diskussion även 

var de som ger svar på studiens hypoteser. Dessutom var det av vikt att sammanställa 

information från intervjuerna på ett snarlikt sätt eftersom det senare skulle användas vid 

pilotstudie och analys. Eftersom bestämda teman fanns angivna i en intervjuguide 

kunde sammanställning ske på ett smidigt sätt. (Bryman och Bell, 2005) Förutom de 

fördelar som semi-strukturerade intervjuer innebar för studien, skapades även en bättre 

grundförståelse för socialiseringen inom revisorsbranschen (Jacobsen, 2002).  

Vidare tillämpades även en kvantitativ enkätundersökning för att uppnå generaliserbara 

resultat. Enkäten grundades utifrån teori och forskning vilket därefter pilottestades för 

dess reliabilitet och validitet (Bryman och Bell, 2005). Pilotstudien genomfördes med 

samtliga deltagare i de semi-strukturerade intervjuerna eftersom chansen för 

upptäckande av skevhet i enkäten då ökade. Tillvägagångssättet syftade till att minimera 

bortfall och snedvridningar då missförstånd och tolkningsfel undveks. Praktiskt sett 

jämfördes svar från pilotstudierna med det svar som insamlats under intervjuerna. 

Jacobsen, 2002).     



                  INNANFÖR REVISORSPROFESSIONENS MURAR 

 

 
42 

 

Då studien utgår ifrån en tvärsnittsdesign var det fördelaktig att tillämpa enkäter 

eftersom metoden snabbt och enkelt samlar in och sammanställer data från en större 

grupp respondenter. Fördelen med en enkätundersökning är att det inte förekommer 

variation i frågornas formulering och respondenten kan när han/hon vill svara på 

enkäten utan någon påverkan från sin omgivning. (Bryman och Bell, 2005) Nackdelen 

med enkätundersökningar är dock att bortfallet kan bli högt, vilket kan leda till att 

resultaten inte blir representativa för hela populationen. Bryman och Bell (2005) anser 

dock att en väsentlig nackdel är att respondenterna inte kan besvara frågan med egna 

ord, vilket kan leda till bortfall av betydelsefull information. För vår studie vägde dock 

denna nackdel upp av möjligheten att kunna skapa förståelse för den initiala 

socialiseringen i sin helhet. Ytterligare problem var att en låg svarsfrekvens kunde leda 

till att det inte är möjligt att uttala om huruvida studiens resultat kan appliceras till 

populationen. Om detta inträffade kunde resultaten hursomhelst ge svar på om Van 

Maanen och Scheins (1979) teori kan tillämpas på revisorsprofessionen.  

För att genomföra vår enkätundersökning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt har 

webenkäter använts. (Patel och Davidsson, 2003) Fördelen med denna metod är att 

sammanställning av data kan ske på ett effektivt sätt och därutöver kan flera slutsatser 

dras genom olika typer av empiriska analyser. Dessa fördelar vägde dock över mot 

problem som kan uppstå vid sökning av e-postadresser till samtliga respondenter. 

(Denscombe, 2009) Dessutom kunde bortfall uppstå eftersom potentiella respondenter 

inte har möjlighet eller vilja att besvara enkäten. Därutöver kunde vi utsättas för 

tekniska problem vid tillämpning av webenkäter. Dock ansågs det med hänsyn till 

studiens syfte och den begränsade tidsramen att fördelarna övervägde nackdelarna 

eftersom webenkäter underlättar sammanställning och analys av det insamlade data. 

4.4 Utformning av semi-strukturerade intervjuer 

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet för utformning och genomförandet av de 

semi-strukturerade intervjuerna. Intervjuerna syftade främst till att skapa 

grundförståelse kring socialisering av revisorsassistenter. Därutöver bidrog intervjuerna 

även till en bättre utformad enkät eftersom informationen jämfördes med de svar som 

angivits i enkätens pilotstudie. Genom detta tillvägagångssätt testades enkätens 

hållbarhet.  
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4.4.1 Urval och genomförande 

Valet av intervjurespondenter baserades på den teori och forskning som lett fram till 

antagandet om att storleken på revisionsbyråer kan ha inverkan på dess utformning av 

socialisering. Detta tillvägagångssätt vid framtagning av urval kallas för teoretiskt urval 

(Bryman och Bell, 2005). Vid intervjuer med revisorsassistenter skapades 

grundförståelse kring socialiseringen inom professionen. Därutöver bidrog det 

teoretiska urvalet till att tydliggöra skillnader i hur revisorsassistenter socialiseras. I 

Tabell 4:1 presenteras en översikt över respondenterna som deltog och hur lång tid 

respektive intervju tog. 

Intervjuerna genomfördes med fem respondenter varav två var från en större byrå och 

tre från en mindre. Byråer som tillhör Deloitte/ Ernst & Young/ KPMG/ PwC definieras 

som stora och andra byråer definieras som små. Av de fem respondenterna var det 

enbart en kvinna. Detta utgjorde inget större problem då vår studies primära syfte inte 

låg i att studera skillnader mellan könen. Nedan följer en kort översikt över de semi-

strukturerade intervjuerna. 

Datum Respondent Kön Ålder Byråstorlek Intervjulängd Pilotstudie 

2012-03-14 A Man 30 Liten 45 min Ja 

2012-03-14 B Kvinna 28 Stor 49 min Ja 

2012-03-15 C Man 26 Stor 34 min Ja 

2012-03-16 D Man 28 Liten 45 min Ja 

2012-03-16 E Man 27 Liten 45 min Ja 

Tabell 4:1 – Översikt av semi-strukturerade intervjuer 

Intervjuerna genomfördes individuellt genom besök hos respondenterna på deras 

arbetsplats. Medvetenhet om att besöksintervjuer kan påverka respondenternas svar 

ledde till att vi under samtliga intervjuer utgick ifrån liknande upplägg på frågorna samt 

att vi undvek att ställa ledande frågor. Genom att vi förhöll oss objektiva var 

förhoppningen att risken för att respondenternas svar påverkades av våra personliga 

tankar och åsikter minimerades. (Johansson, 2003)  

Intervjuerna spelades in vid samtliga tillfällen, detta för att underlätta hantering och 

sammanställning av intervjusvaren. Samtliga respondenter tillfrågades om godkännande 

för inspelning av samtalet och användning av deras svar i studiens rapport. Eftersom vi 

var medvetna om att vissa individer kan bli mer tystlåtna vid inspelning fick de 

möjlighet till att vara anonyma (Jacobsen, 2002) Förutom anonymitet upplystes de även 

om konfidentialitet. Detta innebar att information som respondenterna uppgivit 
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behandlades på sådant sätt att inga obehöriga får tillgång till det. Förhoppningen med 

vårt valda tillvägagångssätt vid genomförandet var att respondenterna skulle känna sig 

bekväma och därmed lämna mer uttömmande svar. De svar som intervjurespondenterna 

uppgav var av värde för att skapa en första förståelse kring hur revisorsassistenter 

socialiseras inom revisorsprofessionen.  

4.4.2 Operationalisering av semi-strukturerad intervju 

För att skapa förståelse kring hur socialisering inom revisorsprofessionen utformar sig 

var det av relevans att testa hypoteser som bildats utifrån tidigare teori och forskning. 

För att studien skall genomföras på ett tillförlitligt och trovärdigt sätt skall de teoretiska 

begreppen operationaliseras till mätbara enheter. (Bryman och Bell, 2005). I detta 

avsnitt presenteras operationalisering av begreppen för de semi-strukturerade 

intervjuerna.      

4.4.2.1 Beroende variabler  

För övergripande förståelse kring intervjurespondenternas upplevelser under sin första 

tid på hans/hennes byrå ställdes inledande frågorna: ”Första dagen du påbörjade ditt 

arbete, vad var ditt första intryck?” och ”Vad är ditt intryck idag?”. Första frågan 

syftade till att undersöka om assistenterna kände sig väl bemötta redan från första 

början. Andra frågan syftade däremot till att skapa en bild över socialiseringens 

utveckling. Med andra ord var tanken bakom frågan att kunna tydliggöra skillnader i 

respondenternas svar från första tiden till nutid. Genom detta skapades indikation på om 

byråns socialisering av assistenterna har förändrats över tiden. Då individerna fritt få 

berätta om deras upplevelser skapades även utgångspunkt för vidare diskussion.  

Förutom de två inledande frågorna ovan var det även relevant att på ett metodiskt sätt 

preciserar studiens beroende variabler. I de kommande avsnitten presenteras Van 

Maanens och Scheins (1979) metoder för socialisering i form av mätbara påståenden. 

För översikt av operationaliseringen se intervjuguiden i Bilaga 1. 

4.4.2.1.1 Kollektiv och individuell 

Metod för kollektiv eller individuell socialisering skiljer sig i hur organisationer väljer 

att introducera nyanställda. Introduktion kan ske antingen genom grupprocesser eller 

genom individuella processer. Kollektiva taktiken används i högre grad av företag som 

vill lära sina nyanställda samma processer och arbetsmetoder. Vid den individuella 
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taktiken anpassar organisationen utbildningen efter den nytillträddes tidigare 

erfarenheter och kunskaper (Ardts, 2001; Ashforth och Saks, 1996; Jones, 1989; Van 

Maanen och Schein, 1979).  

För att kunna specificera tydliga påståenden för detta taktikpar, har vi i den semi-

strukturerade intervjun valt att ställa de två öppna frågorna; “Påbörjades någon 

introduktionskurs/utbildning i början av din anställning? och “Hur vet du vilka lagar, 

regler och rekommendationer du skall följa?”. Vidare ställdes följande frågor: 

“Genomgick alla revisorsassistenter samma utbildning?”, “Tycker du att 

introduktionen till revisorsyrket har varit tillräcklig?” och “Känner du att 

introduktionskursen/utbildningen gett dig god grund för att kunna utföra ditt arbete, 

eller anser du att du sedan tidigare haft kunskap inom de områden som togs upp under 

kursens/utbildningens gång?” Utifrån dessa frågor kunde diskussion föras kring 

huruvida revisionsbyråer väljer att introducera sina nyanställda genom i förväg 

utformade utbildningsplaner eller om utbildning anpassas efter varje individ. Om en 

revisorsassistent åkte iväg på utbildning tillsammans med övriga nyanställda i början av 

sin anställning tyder det på att individen introducerats kollektivt.  

Inom denna kategorisering ingår även professionens arbetsmetoder. Den individuella 

metoden domineras av att en eller ett fåtal individer innehar en viss roll, vilket leder till 

att operativa rutiner blir viktigare än gruppkänsla. Den kollektiva socialiseringen 

däremot används oftare i organisationer med tydlig rollbeskrivning och där det centrala 

är att skapa solidaritet och lojalitet inom gruppen och gentemot företaget (Van Maanen 

och Schein, 1979). För att mäta detta valde vi i den semi-strukturerade intervjun att 

ställa den öppna frågan “Beskriv hur ni arbetar (grupp/självständigt)?”. Genom svar på 

denna fråga skapades indikation på om revisionsbyråer tenderar att socialisera sina 

assistenter genom grupprocesser eller individuellt. Detta leder oss in på följdfrågorna 

“Vad tycker du om det nämnda arbetssättet? och “Vid grupparbete, hur beter sig 

medlemmar gentemot varandra? Genom svar på dessa två frågor skapades förståelse för 

varför socialiseringsprocessen ser på ett visst sätt. 

4.4.2.1.2 Formell och informell 

De formella och informella metoderna för socialisering skiljer sig i dess formalitetsgrad. 

Vid formella metoder särskiljs de nyanställda från övriga medarbetare i organisationen i 

syfte att lära dem arbetsuppgifter och tillämpliga lagar, regler och normer. Vid 
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informella metoder däremot särskiljs inte den nyanställde från övriga mer erfarna 

medarbetare. (Ardts et al, 2001; Van Maanen och Schein, 1979). Formalitet handlar 

med andra ord om en nyanställd utsattes för formella utbildningar och övningar innan 

de fick ta sig an riktiga arbetsuppgifter. För att undersöka detta ställdes frågan “Fick du 

möjlighet till övning av det praktiska arbetet, till exempel revision, innan du fick 

genomföra arbetet på riktigt? För ökad insikt kring formaliteten av socialiseringen i 

revisorsbranschen ställdes dessutom frågorna, “Hur sker uppföljning av ditt arbete?” 

och “Har du hittills haft någon mentor?”. Den andra frågan följs dessutom av 

ytterligare tre frågor som även är relevans vid analys av det femte taktikparet, alltså om 

socialiseringen är seriell eller åtskiljande. Dessa frågor lyder “Hur utsågs mentorn?”, 

“Hur gick mentorskapet till?” och “Vilken betydelse har mentorn haft för dig?”. 

Genom dessa svar kunde graden av formalitet uttydas. Exempelvis då en 

revisorsassistent tilldelas en mentor i början av sin anställning antogs assistententen 

introducerats genom formella metoder.  

4.4.2.1.3 Sekventiell och slumpvis 

Detta taktikpar ser till den information organisationer väljer att ge ut till nyanställda vad 

gäller olika steg de skall genomgå under första perioden. Den sekventiella metoden ger 

nykomlingar en klar och tydlig bild av olika aktiviteter som de skall avklara för att få 

tillgodoräkna sig en viss titel eller position i organisationen. Den slumpvisa metodens 

innebörd är tvärtemot den sekventiella. Det finns alltså ingen tydlig information om 

vilka aktiviteter som måste genomgås för att den nytillträdda skall accepteras av 

organisationens medlemmar och för att klättra inom organisationen (Jones, 1986; Van 

Maanen och Schein, 1979).     

Om en nyanställd vet om de olika stegen som skall genomgås för acceptans och 

befordring, är det indikation på att organisationen använder sig av en sekventiell metod 

för socialisering. Således var det av högst relevans att studera om revisionsbyråer har 

olika steg som den nytillträde måste genomgå. Detsamma gäller för att studera om en 

organisation försöker motivera och uppmuntra sina medarbetare att utvecklas. Därmed 

formulerades frågorna: “Har ni någon uttalad karriärsstege inom organisationen?” och 

“Förekommer det någon karriärs/utbildningsplan ni skall följa?” med följdfrågan: 

“Vilka externa/interna utbildningar var du tvungen att genomgå för att få avlägga 

högre revisorsexamen, hur var dessa utformade?”. Dessa frågor skapade indikation på 
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om det överhuvudtaget finns uttalade steg för tillgodoräknande av viss titel eller 

position. Om respondenterna besvarade frågorna på ett självsäkert sätt tyder det på att 

en sekventiell metod använts inom organisationen.  

4.4.2.1.4 Fast och skiftande 

Detta taktikpar anknyts till den grad i vilket information om de olika stegen finns 

fastställd i ett tidschema. Vid tillämpning av den fasta metoden får den nyanställda 

exakt information om vad som krävs för att ta sig till nästa steg. Den skiftande metoden 

däremot ger den nytillträdde ingen konkret information om när och hur länge det kan ta 

för dem att komma till nästa steg. Till exempel får individerna endast information om 

minsta antalet år det tar för att bli befordrad, men de vet inget om hur lång tid det kan 

ta. Vid den skiftande metoden kan individerna förflyttas i otakt beroende av deras 

prestation, vilket kan leda till att konkurrensen ökar mellan individer på samma nivå 

eller inom samma grupp (Ardts; 2001, Jones; 1986; Van Maanen och Schein; 1979). 

Frågor som synliggör huruvida sekventiell eller fast metod tillämpas är följande: ”Vet 

du vad som krävs för att komma till nästa steg i karriären?”. Resonemanget 

fördjupades ytterligare genom frågorna “Vill du klättra inom organisationen 

(befordras)?”, ”Vet du när du har möjlighet till att ta nästa steg i karriären, hur?” och 

“Skapas samma förutsättningar för alla revisorsassistenter att ta sig till nästa steg i 

karriären?”. Genom att respondenterna besvarade dessa frågor skapades indikation på 

huruvida byrån tillämpat fast eller skiftande socialiseringsmetod. Ger respondenten svar 

som tyder på att denne vet vilka olika steg som finns och när denne har möjlighet till att 

ta nästa steg i karriären kommer detta tolkas som att revisorsprofessionen applicerar den 

fasta metoden. 

4.4.2.1.5 Seriell och åtskiljande 

Detta taktikpar ser till den interpersonella aspekten på socialisering (Jones, 1986). Den 

seriella metoden innebär att erfarna medarbetare utbildar nykomlingar, vilket leder till 

att dessa individer blir mentorer eller förebilder för de nyanställda. Den andra metoden, 

åtskiljande, innebär att den nyanställde inte har tillgång till en mentor eller en förebild. I 

sådana situationer skapar individerna egna uppfattningar om hur de skall bete sig och 

vad som förväntas av dem (Ardts, 2001; Van Maanen och Schein, 1979).  
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Undersökning kring huruvida revisorsprofessionen tillämpar seriell eller åtskiljande 

socialiseringsmetod ställdes följande frågor: “Har du hittills haft någon mentor?” och 

“Vilken betydelse har mentorn haft för dig?”. Först frågan ställdes för att undersöka om 

revisorsassistenterna hade en mentor vid inträdet. Andra frågan syftade till att skapa 

förståelse kring mentorns betydelse för revisorassistenternas första tid på byrån. Alltså 

om mentorskapet hade betydelse för den nyanställdes inlärning. Om respondenten anger 

ett svar som tyder på att denna har haft en mentor, tyder det på att den seriella metoden 

appliceras inom revisorsprofessionen. 

4.4.2.1.6 Nekande och accepterande 

Slutligen kan individer socialiseras genom nekande och accepterande metoder. När en 

organisation accepterar sina nyanställdas identiteter, egenskaper och kvalifikationer, 

innebär det att individer socialiseras in genom accepterande metoder. Det nekande 

förhållningssättet däremot förekommer oftare i organisationer som efterfrågar en viss 

kompetens och beteende. Detta innebär att nyanställda genomgår olika processer för 

anpassning till organisationens normer. (Ardts, 2001; Van Maanen och Schein, 1979). 

För att undersöka om revisorsassistenterna kände samhörighet till de mer erfarna 

medarbetarna ställdes frågan: “Känner du att du tillhör revisorsgemenskapen/gänget?”, 

“Ordnar företaget aktiviteter för att öka gemenskapen?” och “Umgås du och övriga 

medarbetare privat?” Vidare för att undersöka om revisorsassistenters identiteter, 

egenskaper och kvalifikationer accepterades av byrån ställdes den öppna frågan: 

”Känner du av de förändringarna (kunskapsmässigt, tankemässigt och 

beteendemässigt) du genomgått hittills”? Genom denna fråga skapades indikation på 

om revisionsbyrån successivt försökt förändra assistenterna. För att skapa djup i svaret 

ställdes även frågan “Vad tror du har föranlett dessa förändringar?”. Denna fråga 

syftade till att undersöka om individerna är medvetna om vad som har föranlett deras 

förändringar. Exempelvis om de kände att de varit tvungna att förändras för att bättre 

anpassa sig till byråns normer och värderingar.  

För att undersöka om revisorsbranschen tillämpar en accepterande eller nekande metod 

lades fokus även på hur normbildning inom branschen påverkat nyanställdas utveckling. 

Således ställdes frågorna: ”Har ni några så kallade oskrivna regler?” och “Vilka 

normer finns det inom branschen?” Dessa frågor syftade till att skapa förståelse för hur 

normer, attityder och beteenden inom professionen påverkar revisorsassistenternas 
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anpassning. Diskussion kring de nämnda frågorna skapar grund för vidare reflektion 

kring branschens normbildning. 

4.4.2.1.7 Integration 

Enligt Larsson och Engdahl (2011) socialiseras och särskiljs revisorer från övriga 

samhällsyrken inte bara genom utbildning utan även genom lagar, regler och normer. 

Watts och Zimmerman (1983) och Öhman (2004) menar att revisorer inte bara behöver 

lära sig att tillämpa regler och normer utan måste samtidigt ta till sig det beteende och 

attityder som anses vara rättfärdigat inom branschen. Att mäta huruvida branschen styrs 

av den institutionaliserade eller individualiserade tillvägagångssätten kan vara 

problematiskt. För att kringgå detta problem har sikte istället lagts på att undersöka 

revisorsassistenternas tankar och åsikter kring branschens omfattande ramverk. Därmed 

ställdes följande fråga till respondenterna: “Revisorsyrket är hårt reglerat och enligt 

tidigare forskning präglas branschen av mycket normer och värderingar, känner du att 

du påverkats av regleringen?”. Utifrån frågan upprättades en diskussion som låg till 

grund för avgörande om revisorsprofessionen styrs av institutionaliserade eller 

individualiserade metoder för socialisering.   

4.4.2.2 Oberoende variabel 

Urvalet för de semi-strukturerade intervjuerna baserades på den teori och forskning som 

lett fram till antagandet om att storleken på revisionsbyråer kan ha inverkan på 

socialiseringens utformning. Därmed är studiens enda oberoende variabel byråns 

storlek. Inför intervjun har storleken på revisionsbyråerna definieras utifrån den 

vanligaste definitionen. Alltså byråer som tillhör de fyra största revisionsbyråerna i 

Sverige, alltså Deloitte, Ernst & Young, KPMG och PwC, definieras som större och 

övriga byråer antas vara mindre.  Denna definition motiveras av att byråerna Deloitte, 

Ernst & Young, KPMG och PwC som finns över hela landet och även internationellt 

samt att de har ett stort antal anställda hos sig.   

4.4.3 Intervjusammanställning 

I detta avsnitt presenteras en sammanställning av de semi-strukturerade intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes med fem respondenter varav två var från en större byrå och 

tre från en mindre. Byråer som tillhör Deloitte/ Ernst & Young/ KPMG/ PwC definieras 
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som stora och andra byråer definieras som små. Av de fem respondenterna var det 

enbart en kvinna. Detta utgjorde inget större problem då vår studies primära syfte inte 

låg i att studera skillnader mellan könen. Nedan återges i Tabell 4:2 med översikt över 

intervjurespondenterna. 

Datum Respondent Kön Ålder Byråstorlek Intervjulängd Pilotstudie 

2012-03-14 A Man 30 Liten 45 min Ja 

2012-03-14 B Kvinna 28 Stor 49 min Ja 

2012-03-15 C Man 26 Stor 34 min Ja 

2012-03-16 D Man 28 Liten 45 min Ja 

2012-03-16 E Man 27 Liten 45 min Ja 

Tabell 4:2 – Översikt av semi-strukturerade intervjuer 

Intervjurespondenterna hade alla varit anställda på sin byrå i minst ett år och längst i 

fyra år. Samtliga hade en kandidat- eller magisterexamen bakom sig dock varierade 

deras arbetslivserfarenheter. Respondent B hade endast erfarenhet från yrken som ligger 

något avlägset från revisorsyrket, medan de övriga respondenterna hade erfarenhet inom 

antingen bank eller ekonomi. Respondent A hade dessutom jobbat en längre tid som 

controller.  

Under den inledande diskussionen kring frågan om deras första intryck och det intryck 

dem har idag, fanns det likheter mellan respondenternas svar. Samtliga berättade att de 

kände sig väldigt väl bemötta under första dagen, vilket de känner ännu idag. I 

allmänhet kännetecknades deras första tid på byrå av en mycket intensiv period av 

introduktioner och utbildningar. Respondent B skickades tillsammans med övriga 

anställda inom organisationen på introduktion i Stockholm i början av sin anställning. 

Under introduktionen var informationen mest av allmän karaktär såsom information om 

företaget och dess visioner och arbetssätt. Förutom detta skulle gruppen 

revisorsassistenter genomgå introduktioner skräddasydda för dem. På liknande sätt såg 

respondent C:s första anställningsperiod ut, dock deltog han inte i den allmänna 

introduktionskursen då han påbörjade sin anställning vid en avvikande tidpunkt. Både 

respondent B och C menar att introduktionskursen/utbildningen har gett dem god grund 

för deras vidare arbete på byrån. Respondent A, D och E skickades däremot inte på 

någon introduktion/utbildning i anslutning till deras anställning utan fick påbörja sitt 

arbete direkt på byrån.  



                  INNANFÖR REVISORSPROFESSIONENS MURAR 

 

 
51 

 

Vidare tycks samtliga respondenter ha god kunskap om vilka lagar och regler som är 

tillämpliga i deras arbete och yrkesutövande. Det framkommer att grundläggande 

information om lagar och regler som gäller för branschen fick de under antingen 

introduktionskursen/utbildningen. De som inte genomgick introduktion i början av sin 

anställning fick informationen under grundkurserna i revision som Revisorsnämnden 

anordnat. Respondent E understryker dock att kunskaper om olika ramverket fanns 

redan från universitetstudierna, vilket därefter byggdes på genom löpande arbete på 

byrån. Respondent A nämnde även att det finns inbyggda system som styr vilka lagar 

och regler som skall tillämpas. Utifrån det som framkommit från intervjuerna finns det 

stark antydan på att upprättande av lagar och regler är centralt inom branschen. 

Revisorsassistenterna ska redan initialt göra sig bekant med revisorsbranschens 

ramverk. 

Diskussionen kring revisorsassistenternas arbetssätt gav något annorlunda utfall. 

Respondent B och C berättade att deras arbete oftast sker i team. Dock menar 

respondent B att det trots allt förekommer mycket självständigt arbete även om 

uppdragen utförs i grupp. Då deras arbete ofta sker i grupp kom diskussion kring 

gruppdynamiken upp. Både respondent B och C tycker att arbetet i gruppen fungerar 

bra och att individer inom gruppen respekterar varandra, de menar att de inte kunnat 

känna av någon spänning mellan dem och de övriga medarbetarna. Respondent A, D 

och E har till skillnad från respondent B och C fått arbeta mycket självständigt redan i 

början av sin anställning. De kände att det inte var något större problem med detta 

arbetssätt, tvärtom tyckte de att det var ett effektivt sätt att lära sig arbetsuppgifterna då 

de fick försöka själva.  

Revisorsassistenterna fick även frågan om de fick öva på det praktiska arbetet innan de 

tog sig an riktiga uppdrag. Här fick vi ett mycket enigt svar från respondenterna. Redan 

första dagen fick de arbeta på riktiga uppdrag dock med mindre sådana, men i efterhand 

när de lärt sig mer tilldelades de större uppdrag. Dock framkom det att assistenternas 

arbete i större utsträcknings följs upp av mer erfarna medarbetare. Respondent B 

berättar att all kontroll inte sker av en godkänd eller auktoriserad revisor utan även av 

andra mer erfarna revisorsassistenter. Det är dock den påskrivande revisorn som har den 

sista insatsen vad gäller kontroll av arbete utförda av revisorsassistenter menar 

Respondent E. Under diskussion om kontroll togs även frågan om inbyggda system för 
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kontroll upp. Det framkom att det i mer eller mindre grad fanns system som ser till att 

revisorn går igenom alla de väsentliga stegen för upprättande av revision. Systemet 

syftar inte till att kontrollera revisorers arbete utan fungerar mer som ett 

säkerhetssystem för utförande av revision menar respondent C.  

Utifrån de semi-strukturerade intervjuerna tycks mentorskap och dylikt vara relativt 

vanligt inom revisorsbranschen. Mentorskapet är dock inte alltid uttalat eftersom det 

ibland faller sig naturligt att revisorsassistenter har en eller några få personer som de 

vänder sig till vid problem. Respondent A och C fick i början av sin anställning tilldelad 

en mentor eller en fadder/handledare som de valt att kalla dem. Deras 

mentor/fadder/handledare var erfarna revisorsassistenter. Både respondent A och B 

tyckte att mentorskap var en trygghet eftersom de kände att de hade någon de kunde 

vända sig till oavsett. Respondent B hade ingen mentor/fadder vilket hon poängterar att 

de på de större kontoren i samma organisation hade. Anledningen till att hon inte fick en 

mentor var för att kontoret i Växjö ansåg att mentorskap inte var lika viktigt då 

nyanställda var mer än välkommen att ställa frågor till vem som helst på kontoret. I 

likhet med respondent C hade varken respondent D eller E någon uttalad 

mentor/fadder/handledare, vilket det inte såg som något problem. Samtliga respondenter 

menar att de ändå kände sig trygga med att fråga vem som helst på kontoret vid 

problem. Utifrån responsen kan de konstateras att möjligheten att kunna gå till någon 

med sina frågor har varit mycket viktig för assistenterna under deras första tid på byrån. 

Dessutom framkommer det att uttalade mentorer/faddrar/handledare förekommer oftare 

inom större byråer jämfört med mindre. 

Vidare framkommer det att byråerna tenderar att ha tydliga definitioner på olika 

befattningar inom byrån. Samtliga revisorsassistenter var väl medvetna om vilka 

befattningar det fanns inom byrån och vad det innebär. Dessutom hade de goda 

kunskaper om vad det krävs för att få tillträde till de olika positionerna. I anslutning till 

frågan tillfrågades de även om de anser att samma möjlighet för tillträde till en viss 

position skapades för samtliga revisorsassistenter. Samtliga var överens om att så var 

fallet, dock menar respondent B och C att det är viktigt att visa framfötterna för att 

byrån skall satsa på dig. Vad respondent C menar med att samma förutsättning skapas 

för alla revisorsassistenter är att alla följer en och samma utbildningsplan. Respondent 

B berättar att de första åren som revisorsassistent är mycket intensiv, då alla 
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revisorsassistenter måste genomgå en rad utbildningar som mer eller mindre är 

förutbestämda. Respondenterna A, D och E däremot fick avgöra själv vilka kurser de 

ansåg sig behöva. Givetvis fanns de externa kurser inom revision som var obligatoriska, 

men bortsett från det fanns det inget bestämt schema för vilka kurser de skall genomgå.  

Vidare diskuterades revisorsassistenternas arbete på det interpersonella planet. Utifrån 

diskussion med respondenterna framkom det att trivsel på arbetet är viktigt för själva 

inlärningen. Från assistenterna framkom det att acceptans inte var något problem vid 

inträdet, de kände sig som en i gänget redan från första början. Därefter diskuterades 

huruvida revisorsassistenterna tar efter sina mer erfarna kollegor. Samtliga respondenter 

menar att det troligen görs på ett omedvetet plan eftersom det är vanligt att se upp till 

individer med mer erfarenhet inom samma verksamhetsområde. Frågan om acceptans 

handlar även om huruvida revisorsassistenterna behöver rätta sig efter vissa oskrivna 

och skrivna regler. Revisorsassistenter tillfrågades om de fanns något krav på hur de 

skall klä sig samt hur de skall bete sig mot sina klienter. Alla revisorsassistenter hävdar 

att det inte finns något uttalat om huruvida de skall klä sig. Respondent B menar att det 

är en fråga om förnuft att klä sig på ett anständigt sätt. Därutöver menar respondent A, 

C, D och E att de anpassar sin klädsel till den klient de skall besöka. Regler om hur de 

skall bete sig mot sina klienter tycks vara mer uttalad jämfört med hur de skall klä sig. 

På respondent A:s byrå finns det en handbok där det finns tumregler för hur klienterna 

skall bemötas. För respondent B togs denna information upp under introduktionskursen/ 

utbildningen. Även på respondent D:s och E:s byråer finns regler för bemötande av 

klienter.  

Slutligen ställdes en fråga kring huruvida revisorsbranschen är hårt reglerat. Responsen 

tyder på att revisorsbranschen är verksam inom en mycket reglerat miljö. Samtliga 

respondenter menar att det är bra att det finns ett ramverk kring revisorns arbete och 

yrkesutövande eftersom det skapar förtroende för hela yrkeskåren. Dock menar de att 

det är mer eller mindre omöjligt att lära sig alla lagar och regler utantill, utan det 

handlar om att lära sig sättet att tänka och arbeta. Respondent B menar att lagar och 

regleringarna inom branschen är bra, dock anser hon att det kan förekomma mycket 

regleringar som inte är tillämpliga för just Sverige. Sammantaget tyder detta på att 

revisorsassistenterna har god förståelse kring ramverket revisorsbranschen omgärdas av.  
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4.5 Utformning av enkät 

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet för utformning och genomförande av 

enkätundersökningen. För att tillförsäkra enkätens reliabilitet och validitet genomfördes 

en pilotstudie av enkäten med samtliga respondenter som deltog i de semi-strukturerade 

intervjuerna. Syftet var att kunna jämföra om respondenternas svar på enkäten 

överensstämde med de svar de angivit under intervjun, samt att få synpunkter på 

enkäten. Detta tillvägagångsätt skapar möjlighet att upptäcka brister i enkätens struktur 

och/eller utformning. Genom pilotstudien kontrolleras även om operationalisering av 

begreppen verkligen mäter det de avse att mäta. (Saunders et al, 2000).  

4.5.1 Urval och genomförande 

Syftet med studien är att skapa förståelse kring hur revisorsassistenter socialiseras in i 

revisorsprofessionen. Studien syftade även till att dra generaliserbara slutsatser vad 

gäller socialiseringen, därmed föll det naturligt att studiens urval omfattade hela 

populationen revisorsassistenter. Då studiens begränsats till både tid och rum studerades 

endast revisorsassistenter i Sverige.   

Vid framtagning av urvalet var förhoppningen i utgångsläget att kunna finna ett register 

där det fanns angivet hur många revisorsassistenter det totalt fanns i Sverige. Således 

kontaktades Statistiska centralbyrån (SCB) utan någon vidare resultat, då de endast hade 

statistik över totala antalet ekonomiassistenter. Denna statistik var inte användbar för 

vår studie då de inte bara inkluderade revisorsassistenter utan även ett dussin andra 

yrken, exempelvis inkluderades administrativa assistenter i statistiken. Det var inte 

heller möjligt att urskilja antalet revisorsassistenter som ingick i sammanställningen. 

Därmed ansågs de varken relevant eller tillförlitligt att använda informationen som 

riktmärke vid framtagning av urvalet storlek. 

Vidare riktades frågan till Revisorsnämnden (RN) och Föreningen auktoriserade 

revisorer (FAR) i förhoppning om att de hade en mer relevant siffra på antalet 

revisorsassistenter i Sverige. Här framkom det att de endast fanns siffror på antalet 

godkända och auktoriserade revisorer i Sverige. Då tillvägagångssättet inte gav någon 

konkret information om antalet revisorsassistenter i landet kontaktes huvudkontoren på 

de fyra största revisionsbyråerna. Detta resulterade i endast två svar, då de övriga 

antingen inte hade tillgång till registret eller inte var villiga att lämna ut informationen. 
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Då det inte var möjligt att finna en konkret siffra på antalet revisorsassistenter i Sverige 

föll beslutet på att genomföra undersökning utan information om det exakta antalet 

revisorsassistenter. Praktiskt sett innebar det att e-post skickades till samtliga 

revisionsbyråer i Sverige i syftet att komma i kontakt med deras revisorsassistenter. 

Kontaktuppgifter till revisionsbyråerna söktes upp på Lokaldelens hemsida. Då alla 

svenska företag finns registrerade på Lokaldelen antas studien omfatta alla 

revisorsassistenter inom landet. Således genomfördes undersökning av hela 

populationen revisorsassistenter.  

Vid sökning av kontaktuppgifter rensades revisionsbyråer som enbart hade en anställd 

bort. Även byråer som inte hade någon godkänd eller auktoriserad revisor anställd hos 

sig utelämnades. Denna rensning syftade till att eliminera byråer som inte hade 

någon/några assistenter anställda hos sig, samt de byråer som inte arbetar med revision. 

Genomsökningen resulterade i totalt 760 stycken e-post till revisionsbyråer över hela 

Sverige. Ett första inbjudningsbrev skickade ut till samtliga 760 byråer (Bilaga 2). I 

inbjudningsbrevet förklarades i korthet studiens bakgrund, syfte och bidrag samt 

upplysning om anonymitet och konfidentialitet. Länk till enkäten bifogades direkt i e-

posten där mottagaren tillbads att vid intresse vidarebefordra mailet till sina 

revisorsassistenter.  

I korthet kallas det nämnda metoden för totalundersökning av populationen. Eliasson 

(2010) menar att metoden är att föredra om den tilltänkta undersökningsgruppen inte är 

alltför stor. Då tillgång till exakta siffran på antalet revisorsassistenter saknades 

användes istället revisionsbyråer. För oss är antalet revisionsbyråer hanterbar, därmed 

var det inte motiverande för oss att använda en specifik urvalsmetodik då det skulle leda 

till lägre svarsfrekvens. (Dahmströms, 2011) Dock skall det förtydligas att det kan anses 

vara problematiskt att använda av utskick via e-post, eftersom problem att finna 

kontaktuppgifter uppstår. Detta togs givetvis i beaktning då det är en central faktor för 

eventuella bortfall och snedvridningar i studiens resultat (Bryman och Bell, 2005).   

För att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt nå ut till samtliga respondenter användes 

SurveyMonkey, en webbaserade enkätlösningsföretaget. Fördelen med SurveyMonkey 

var att de hade funktioner för sammanställning av enkätsvar, analys, etcetera samt 

överföring av resultat till Excel eller SPSS-format. Genom detta underlättades 

sammanställning och analys av den insamlade data.  
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4.5.2 Operationalisering av enkäten 

För att skapa förståelse kring hur socialisering inom revisorsprofessionen utformar sig, 

var det av relevans att testa hypoteser som bildats utifrån tidigare teori och forskning. 

För att studien skall genomföras på ett tillförlitligt och trovärdigt sätt skall de teoretiska 

begreppen omvandlas till mätbara enheter. (Bryman och Bell, 2005). I detta avsnitt 

kommer operationalisering av enkäterna att presenteras, dock presenteras först det 

revideringar som genomförts på grundval av resultat och synpunkter från 

respondenterna för enkätens pilotstudie. 

De svar som pilotrespondenterna angivet stämmer i hög grad överens med det de har 

uppgett under de semi-strukturerade intervjuerna. En av synpunkter på enkätens 

utformning var dock att våra ursprungliga svarsalternativ ”Instämmer inte alls”, 

”Instämmer inte”, ”Instämmer delvis” och ”Instämmer helt” var för snarlika. Detta 

resulterade i att svarsalternativen revideras till de mer distinkta alternativen ”Tar helt 

och hållet avstånd”, Tar delvis avstånd”, Håller delvis med” och ”Håller helt och 

hållet med”. Svarsalternativen kompletterades med mittenalternativet ”Varken eller” 

för att tillåta respondenterna att vara neutrala. Även svarsalternativen för frågor om hur 

frekvent en händelse inträffade har reviderats utifrån pilotstudierna. Till en början 

formulerades alternativen som följande: ”Aldrig”, ”Nästan aldrig”, ”Nästan alltid” 

och ”Alltid”, men ändrades till “Aldrig”, ”Sällan”, ”Ofta” och “Alltid” för att göra det 

mer tydligt. Svarsalternativen kompletterades med mittenalternativet ”Ibland” i det fall 

respondenterna anser att en händelse varken sker ofta eller sällan. Genom att även 

inkludera ett mittenalternativ bidrar detta till att bortfall minimeras då respondenterna 

inte behövde känna sig tvingade att ta ställning.  

Vidare ansåg respondenter att vissa påståenden/frågor kunde besvaras med helt andra 

alternativ än vad vi hade inkluderat i det första utkastet. Förslaget som framfördes var 

att frågor om mentorskap kunde besvaras med endast ”Ja” och ”Nej”. Dock utifrån de 

semi-strukturerade intervjuerna framkom det att mentorskap även kan vara outtalad. 

Därmed inkluderades även mittenalternativet ”Ibland”. Därutöver kompletterades även 

svarsalternativen ovan med alternativet ”Vet ej/Ej applicerbar”. Slutresultatet av 

ändringarna ovan resulterar i mer tydliga svarsalternativ och alternativ som täcker in 

alla svar (Denscombe, 2009). Det ojämna antalet svarsalternativ samt alternativet ”Vet 
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ej/Ej applicerbart” bidrar dessutom till att minimierar risken för bortfall (Bryman och 

Bell, 2005; Denscombe, 2009) 

4.5.2.2 Beroende variabel   

Vid jämförande av respondenternas enkätsvar från pilotstudien mot de svar som de 

uppgavs under intervjun upptäcktes viss skevhet i ett antal påståenden/frågor. De frågor 

som uppfattades som otydliga formulerades om. Dessutom eliminerades ett antal frågor 

som inte ansågs ha någon betydelse för uppnående av studiens syfte. Genom dessa 

åtgärder blev enkäten kort och koncist, vilket ökade chanserna att respondenterna 

avslutade genomförandet av enkäten (Ejlertsson, 2005). För att kontrollera att 

respondenterna besvarat påståendena/frågorna på ett tillförlitligt sätt ställdes även ett 

antal kontrollfrågor (Hair et al, 1998) Utifrån pilotstudierna visade det sig att dessa 

fungerade eftersom individerna besvarat dem tvärtemot de påståenden/frågor som de 

skall kontrolleras mot.  

De beroende variablerna har sin utgångspunkt i den teoretiska referensramen. Utifrån de 

beroende variablerna kan reflektion kring socialiseringen inom revisionsbranschen 

tydliggjorts. I de kommande underrubrikerna kommer Van Maanens och Scheins (1979) 

teoretiska modell ligga som grund till vilket vi kommer att presentera hur vi valt att 

operationalisera olika begrepp. De beroende variablerna är samtliga intervallvariabler 

eftersom de kan rangordnas och avstånden emellan dem antas vara lika stora. 

Respektive variablers påståenden/frågor besvaras genom en fem- eller tregradig 

likertskala. (Bryman och Bell, 2005) 

Påståenden med en femgradig likertskala besvaras genom alternativen ”Håller helt och 

hållet med”, ”Håller delvis med”, ”Varken eller”, ”Tar delvis avstånd” och ”Tar helt 

och hållet avstånd”. Frågorna däremot besvaras utifrån alternativen ”Alltid”, ”Ofta”, 

”Ibland”, ”Sällan” och ”Aldrig”. Påståendena ”Håller helt och hållet med” och 

”Alltid” kodas som en femma och innebär att kollektiva, formella, sekventiella, fast, 

och accepterande metoder tillämpats. Påståendena ”Tar helt och hållet avstånd” och 

”Aldrig” däremot kodas som en etta och innebär att individuella, informella, slumpvis, 

skiftande, och nekande metoder tillämpats. Mittenalternativet ”Varken eller” och 

”Ibland” innebär att respondenterna ställer sig neutral till påståendet/frågan. I de fallen 

där frågorna formulerats omvänt kodas och tolkas alternativen tvärtom. 
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Frågor som anknyts till det seriella och åtskiljande taktikparet besvaras till skillnad från 

övriga taktikpar med en tregradig likertskala. Alternativen är ”Ja”, ”Ibland” och 

”Nej”. Det förstnämnda alternativet kodas med en trea vilket innebär att individerna 

introducerats genom seriella metoder. Andra alternativet kodas med en tvåa vilket 

innebär att ingen av taktikerna appliceras mer än den andra. Slutligen kodas sista 

alternativet, nej, med en etta som innebär att den åtskiljande metoden tillämpats. 

4.5.2.1.1 Kollektiv och Individuell 

Detta taktikpar reflekterar över huruvida en organisation väljer att introducera 

nyanställda genom grupprocesser eller genom individuella aktiviteter. För att undersöka 

om revisorsassistenter socialiserats kollektivt eller individuellt formades påståendena: 

“Alla nya revisorsassistenter/medarbetare skickades på en och samma 

kurs/utbildning” (7:2) och ”Kick-off anordnas för samtliga medarbetare” (7:5). Om 

respondenten anger svaret “Tar helt och hållet avstånd” är det indikation på att 

socialisering skett på ett individuellt plan, eftersom ingen gemensam utbildning eller 

aktivitet med övriga nyanställda återfanns. Om svaret däremot är “Håller helt och hållet 

med” ha socialisering skett genom kollektiva metoder.  

Nästföljande påståenden har formulerats och kodats omvänt för att kontrollera 

tillförlitligheten i respondenternas svar. Dessa påståenden lyder som följande: “Lagar 

och regler fick jag enbart lära mig genom löpande arbete på min byrå” (7:6) 

och “Företagets vision, policy och arbetssätt fick jag enbart lära mig genom löpande 

arbete på min byrå” (7:8). Dessa två påståenden kan även tillämpas vid analys kring 

formaliteten inom revisionsbyråerna. Om respondenterna svarat “Håller helt och hållet 

med” på denna fråga antas det som att de introducerats på ett mer informellt sätt, det 

vill säga genom löpande arbete på byrån. Dessa frågor motiverades av den information 

vi fick under de semi-strukturerade intervjuerna, alltså att det skiljde sig något i hur 

individer utbildades och var de fick kännedom om lagar, regler och normer.  

Sammanfattning och kodning av påståendena återges i Tabell 4:3.  
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Påstående Svarsalternativ Kodning = taktik 

Alla nya revisorsassistenter/ 

medarbetare skickades på en 

och samma kurs/utbildning. 

(7:2) 

Håller helt och hållet med 
Håller delvis med 

Varken eller 

Tar delvis avstånd 
Tar helt och hållet avstånd 

5 = Kollektivt  
4 = Oftast kollektivt  

3 = Kollektivt & individuellt 

2 = Oftast individuellt 
1 = Individuellt 

 ”Kick-off” anordnas för 

samtliga medarbetare. (7:5) 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Varken eller 
Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

5 = Kollektivt  

4 = Oftast kollektivt  

3 = Kollektivt & individuellt 
2 = Oftast individuellt 

1 = Individuellt 

Lagar och regler fick jag 

enbart lära mig genom löpande 

arbete på min byrå. (7:6) 

 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 
Varken eller 

Tar delvis avstånd 
Tar helt och hållet avstånd 

1 = Individuellt 

2 = Oftast individuellt 
3 = Individuellt & Kollektivt 

4 = Oftast Kollektivt  
5 = Kollektivt  

Företagets vision, policy och 

arbetssätt fick jag enbart lära 

mig genom löpande arbete på 

min byrå. (7:8) 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Varken eller 
Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

1 = Individuellt 

2 = Oftast individuellt 

3 = Individuellt & Kollektivt 
4 = Oftast Kollektivt  

5 = Kollektivt  

Tabell 4:3 – Operationalisering av kollektiv/individuell socialisering 

4.5.2.1.2 Formell och Informell 

Detta taktikpar anknyts till introduktioners och utbildningars grad av formalitet. 

Huruvida ett företag använder sig av formella och informella metoder för socialisering 

kan således tydas genom att ställa frågor som kretsar kring olika förfaranden vid 

introduktion och utbildning av nyanställda. Påståendet “I början av min anställning 

skickades jag på en introduktionskurs/utbildning” skapade indikation på om individen 

ställts inför en mycket formell introduktion/utbildning (7:1). Om respondenten svarat 

“Håller helt och hållet med” tolkades det som att de genomgått en mycket formell 

utbildning. För att ytterligare undersöka kring denna aspekt formulerades följande 

påståenden: “Att lära sig lagar och regler var en viktig del i kursen/ utbildningen” (7:4) 

och “Att lära sig företagets vision, policy och arbetssätt var viktiga delar i 

kursen/utbildningen” (7:7). Dessa påståenden formulerades utifrån informationen från 

de semi-strukturerade intervjuerna, där respondenterna uppgav att introduktionskursen/ 

utbildningen bestod bland annat av genomgång av tillämpliga lagar, regler och normer. 

Svar från de ovan givna frågor skapade indikation på väsentligheten av att nyanställda 

lär sig tillämpliga lagar, regler och normer redan från början.  

Ytterligare en aspekt på formalitet är om nyanställda får genomgå övning innan de 

utsätts för riktiga uppdrag, således ställdes frågorna: Hur ofta fick du öva revision och 

dylikt innan du fick arbeta med riktiga uppdrag? (8:1) och “Hur ofta fick du sitta med 

en erfaren medarbetare vid genomförande av dina första uppdrag?” (8:2). Om frågan 

besvarats genom alternativet “Alltid” indikerade det på att byrån använt sig av den 
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formella taktiken. För att öka tillförlitligheten i respondenternas svar ställdes även 

frågorna: “Hur ofta följs ditt arbete upp av mer erfarna medarbetare?” (8:3) och “Hur 

ofta följs ditt arbete upp genom inbyggda kontroller i datasystem?” (8:4). Om svaret 

var “Alltid” tyder det på att socialisering skett genom den formella taktiken.  

Vidare fördjupades resonemanget kring revisorsbranschens formalitet genom att 

undersöka om revisorsassistenten vid inträde tilldelades en mentor. Frågan som ställdes 

kan även kopplas till taktikparet seriell/åtskiljande, alltså huruvida en nyanställd har 

tillgång till förebilder. Formulering av frågan är som följande “Har/hade du en uttalad 

mentor/handledare/fadder?” (9:1). Om respondenten svarat ”ja” tolkades det som att 

företaget formellt utsåg en mentor till den nyanställda revisorsassistenten. 

Sammanfattning och kodning av påståendena/frågorna återges i Tabell 4:4. 

Påstående Svarsalternativ Kodning = taktik 

I början av min anställning 

skickades jag på en 

introduktionskurs/utbildning. 

(7:1) 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 
Varken eller 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

5 = Formellt  

4 = Oftast formellt  
3 = Formellt & informellt 

2 = Oftast informellt  

1 = Informellt  

Att lära sig lagar och regler var 

en viktig del i kursen/ 

utbildningen. (7:4) 

Håller helt och hållet med 
Håller delvis med 

Varken eller 

Tar delvis avstånd 
Tar helt och hållet avstånd 

5 = Formellt  
4 = Oftast formellt  

3 = Formellt & informellt 

2 = Oftast informellt  
1 = Informellt 

Att lära sig företagets vision, 

policy och arbetssätt var viktiga 

delar i kursen/utbildningen. 

(7:7) 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Varken eller 
Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

5 = Formellt  

4 = Oftast formellt  

3 = Formellt & informellt 
2 = Oftast informellt  

1 = Informellt  

Hur ofta fick du öva revision och 

dylikt innan du fick arbeta med 

riktiga uppdrag? (8:1) 

Alltid 
Oftast 

Ibland 

Sällan 
Aldrig 

5 = Formellt  
4 = Oftast formellt  

3 = Formellt & informellt 

2 = Oftast informellt  
1 = Informellt  

Hur ofta fick du sitta med en 

erfaren medarbetare vid 

genomförande av dina första 

uppdrag? (8:2) 

Alltid 

Oftast 

Ibland 
Sällan 

Aldrig 

5 = Formellt  

4 = Oftast formellt  

3 = Formellt & informellt 
2 = Oftast informellt  

1 = Informellt  

Hur ofta följs ditt arbete upp av 

mer erfarna medarbetare? (8:3) 

Alltid 

Oftast 
Ibland 

Sällan 

Aldrig 

5 = Formellt  

4 = Oftast formellt  
3 = Formellt & informellt 

2 = Oftast informellt  

1 = Informellt  

Hur ofta följs ditt arbete upp 

genom inbyggda kontroller i 

datasystem? (8:4) 

Alltid 

Oftast 

Ibland 

Sällan 
Aldrig 

5 = Formellt  

4 = Oftast formellt  

3 = Formellt & informellt 

2 = Oftast informellt  
1 = Informellt  

Har/hade du en uttalad mentor/ 

handledare/fadder? (9:1) 

Nej 

Ibland 

Ja 

1 = Informellt 

2 = Både och 

3 = Formellt 

 

Tabell 4:4 - Operationalisering av formell/informell socialisering 
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4.5.2.1.3 Sekventiell och slumpvis 

Detta taktikpar behandlar till stor del vilken information som ges till nyanställda för att 

de skall lyckas klättra inom professionen. Den sekventiella metoden ger nykomlingar en 

klar och detaljerad plan över olika aktiviteter (Ardts, 2001). Den slumpvisa metoden 

däremot ger ingen tydlig bild av vilka aktiviteter som skall genomgås för acceptans och 

befordran (Jones, 1986; Van Maanen och Schein, 1979).     

Utifrån de semistrukturerade intervjuerna fanns det indikation på att det förekom flera 

olika befattningssteg inom de olika byråerna, vilket vi genom nedanstående påstående 

sökte bekräftelse på. För att mäta om revisionsbyråerna tillämpade den sekventiella eller 

slumpvisa metoden ställdes följande påståenden: “Det förekommer olika befattningssteg 

inom företaget” (10:2) och “Jag vet vilka krav företaget ställer på mig för att jag skall 

klättra/bli befordrad” (10:3). Genom respondenternas svar skapades en effektiv 

indikator på om byrån överhuvudtaget förmedlade klara mål till sina nyanställda. 

Således gav första påståendet svar på om byrån har flera olika befattningssteg. 

Påståendet därefter gav svar på om information om dessa olika befattningar och krav för 

att nå dit förmedlas ut till nyanställda på ett klart och tydligt sätt. Om respondenterna 

valde “Håller helt och hållet med” tolkades som att företaget använt sig av den 

sekventiella taktiken.  

För att fördjupa resonemanget samt öka validiteten ställdes ytterligare två påståenden, 

som även kan appliceras vid undersökning av fast eller skiftande metoder. Påståendena 

löd som följande, “Företaget har satt upp en utbildningsplan som jag skall följa” (10:6) 

och “Företaget låter mig ta eget ansvar för min karriär” (10:7). Svar från första 

påståendet indikerade på om utbildning är viktigt för att revisorsassistenter skall klättra i 

hierarkin. Om respondenterna svarat “Håller helt och hållet med” tolkades det som att 

företaget använt sig av den sekventiella metoden för socialisering av sina 

revisorsassistenter. Det andra påståendet ställdes som en kontrollfråga för att öka 

tillförlitligheten i respondenternas svar. Om respondenterna svarat “Håller helt och 

hållet med” tyder det på att organisationen använt sig av den slumpvisa metoden. 

Sammanfattning och kodning av påståendena återges i Tabell 4:5. 
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Påstående Svarsalternativ Kodning = taktik 

Det förekommer olika 

befattningssteg inom företaget. 

(10:2) 

 

Håller helt och hållet med 
Håller delvis med 

Varken eller 

Tar delvis avstånd 
Tar helt och hållet avstånd 

5 = Sekventiellt 
4 = Oftast sekventiellt 

3 = Sekventiell & Slumpvis  

2 = Oftast slumpvis  
1 = Slumpvis  

Jag vet vilka krav företaget 

ställer på mig för att jag skall 

klättra/bli befordrad. (10:3) 

 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Varken eller 
Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

5 = Sekventiellt 

4 = Oftast sekventiellt 

3 = Sekventiell & Slumpvis  
2 = Oftast slumpvis  

1 = Slumpvis  

Företaget har satt upp en 

utbildningsplan som jag skall 

följa. (10:6) 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 
Varken eller 

Tar delvis avstånd 
Tar helt och hållet avstånd 

5 = Sekventiellt 

4 = Oftast sekventiellt 
3 = Sekventiell & Slumpvis  

2 = Oftast slumpvis  
1 = Slumpvis  

Företaget låter mig ta eget 

ansvar för min karriär. (10:7) 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Varken eller 
Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

1 = Slumpvis  

2 = Oftast slumpvis  

3 = Sekventiellt & slumpvis 
4 = Oftast sekventiell 

5 = Sekventiell 

Tabell 4:5 - Operationalisering av sekventiell/slumpvis socialisering 

4.5.2.1.4 Fast och skiftande 

Detta taktikpar förklarar i vilken utsträckning nyanställda behöver genomgå olika steg 

för att exempelvis befordras. Den fasta metoden innebär att information om olika stegs 

varaktighet ges till nyanställda på ett tydligt och direkt sätt, vilket även leder till ökad 

motivation och lojalitet hos individen. Den skiftande metoden däremot lämnar den 

nyanställda med en oklar bild över olika stegs varaktighet. 

Påstående som skall ge indikation på om revisionsbyrån använt sig av en fast eller 

skiftande metod för socialisering formulerades som följande: “Företaget kräver att jag 

någon gång måste avlägga prov för revisorsexamen” (10:5). Om respondenterna 

besvarat påståendet med “Håller helt och hållet med” tyder det på att byrån använt sig 

av den fasta taktiken. Vidare framkom det utifrån de semi-strukturerade intervjuerna att 

en fast utbildningsplan för samtliga revisorsassistenter förekom i två av fallen. Således 

mynnades påståendet: “Företaget har satt upp en utbildningsplan som jag skall följa” 

(10:6). Om ställningen till detta påstående är ”Håller helt och hållet med” tyder det på 

att byrån använder sig av den fasta taktiken. 

För att undersöka om revisionsbyrån använt sig av fast eller skiftande metod för 

socialisering studerades även konkurrenssituationen mellan assistenterna. Då 

konkurrens tenderar att uppstå då individer förflyttas i otakt, kan frågan om huruvida 

byrån skapat samma förutsättning för alla revisorsassistenter tydliggöra byråns 

socialiseringstaktik. Således formulerades påståendet “Alla revisorsassistenter har 

samma förutsättningar för att bli befordrad” (10:4). Om revisorsassistenterna besvarat 
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påståendet med “Håller helt och hållet med” tolkades det som att företaget använt sig 

av en fast taktik. Detta resonemang bygger på att alla revisorsassistenter som uppfyller 

specifika krav inom en viss tidsram skall även ha samma möjlighet till att komma 

vidare i karriären. Vidare användes även kontrollfrågan “Företaget låter mig ta eget 

ansvar för min karriär” (10:7). Detta påstående tolkades omvänt vilket innebär att 

“Håller helt och hållet med” indikerade på att det är skiftande taktik byrån använt sig 

av. Sammanfattning och kodning av påståendena återges i Tabell 4:6. 

Tabell 4:6 – Operationalisering av skiftande/fast socialisering 

4.5.2.1.5 Seriell och åtskiljande 

Detta taktikpar behandlar hur nyanställda växer in i gemenskapen och professionen 

(Jones, 1986). Den seriella taktiken innebär att erfarna medarbetare utbildar 

nykomlingar vilket leder till att dessa individer blir mentorer eller förebilder för de 

nyanställda. Den åtskiljande taktiken innebär att den nyanställde själv skapar en bild 

över hur saker och ting ska vara genom erfarenheter och observationer då en förebild 

saknas (Ardts, 2001; Van Maanen och Schein, 1979).  

Det inledande påståendet löd “Har/hade du en uttalad mentor/handledare/fadder?” 

(9:1). Utformningen av frågan byggde på den information som inhämtades från de 

semi-strukturerade intervjuerna, alltså att en mentor även kallades för handledare eller 

fadder. Påståendet syftade till att snabbt ge svar på huruvida revisonsbyråer 

introducerade sina assistenter genom erfarna medarbetare. Om respondenterna svarat 

“Ja” tolkades det som att byrån använt sig av den seriella taktiken, alltså att de 

använder sig av mentorskap. Vidare utifrån de semi-strukturerade intervjuerna framkom 

Påstående Svarsalternativ Kodning = taktik 

Alla revisorsassistenter har 

samma förutsättningar för att 

blir befordrad. (10:4) 

 

Håller helt och hållet med 
Håller delvis med 

Varken eller 

Tar delvis avstånd 
Tar helt och hållet avstånd 

5 = Fast 
4 = Oftast fast 

3 = Fast & Skiftande 

2 = Oftast skiftande 
1 = Skiftande 

Företaget kräver att jag någon 

gång måste avlägga prov för 

revisorsexamen. (10:5) 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Varken eller 
Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

5 = Fast 

4 = Oftast fast 

3 = Fast & Skiftande 
2 = Oftast skiftande 

1 = Skiftande 

Företaget har satt upp en 

utbildningsplan som jag skall 

följa. (10:6) 

 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 
Varken eller 

Tar delvis avstånd 
Tar helt och hållet avstånd 

5 = Fast 

4 = Oftast fast 
3 = Fast & Skiftande 

2 = Oftast skiftande 
1 = Skiftande 

Företaget låter mig ta eget 

ansvar för min karriär. (10:7) 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Varken eller 
Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

1 = Skiftande 

2 = Oftast skiftande  

3 = Fast & skiftande 
4 = Oftast fast 

5 = Fast 
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det att revisorsassistenterna till stor del identifierade sig med mer erfarna medarbetare 

Såldes uttrycktes detta i följande påståenden “Ser du upp till de mer erfarna 

medarbetarna?” (9:4). Om respondenten svarat “Ja” tolkas det som att byrån använt 

sig av den seriella taktiken.  

 För att fördjupa ställdes ytterligare frågan: “Identifierar du dig med de övriga 

medarbetarna?” (9:3). Om respondenterna svarat att de identifierar sig med övriga 

medarbetare innebär det att den seriella metoden tillämpas. Detta eftersom de genom 

identifiering med en eller flera andra individer inom organisationen kunnat skapa sig en 

bild över hur saker och ting ska vara. Frågan formulerades utifrån information från 

intervjuerna. Respondenterna ansåg att även om ingen uttalad mentor fanns med i 

bilden kan de individer som revisorsassistenten identifierar sig med att inneha samma 

funktion. Sammanfattning och kodning av frågorna återges i Tabell 4:7. 

Tabell 4:7 – Operationalisering av seriell/åtskiljande socialisering 

4.5.2.1.6 Nekande och accepterande 

Detta taktikpar behandlar frågan om huruvida organisationer försöker forma sina 

nyanställda efter uppsatta kriterier eller accepterar individerna som dem är. Vid 

socialisering som grundar sig i den accepterande taktiken tillkännages nya medarbetares 

egenskaper och kvalifikationer av organisationen. Den nekande taktiken innebär 

däremot att organisationer efterfrågar en viss kompetens och beteende hos sina 

anställda. (Ardts et al, 2001; Ashforth och Saks, 1996; Van Maanen och Schein, 1979). 

För att avgöra om revisorsassistenters egenskaper och kvalifikationer togs till vara av 

organisationen ställdes fem påståenden. Det första påståendet formulerades: “Jag blev 

snabbt accepterad som en i ”gänget” (11:2), vilket på ett snabbt sätt besvarar frågan 

om revisorsassistenterna kände sig accepterade. Om respondenten angav svaret “Håller 

helt och hållet med” tolkades det som att byrån använt sig av den accepterande taktiken. 

Påstående Svarsalternativ Kodning = taktik 

Har/hade du en uttalad 

mentor/ handledare/fadder? 

(9:1) 

Nej 
Ibland 

Ja 

1 = Åtskiljande 
2 = Både och 

3 = Seriell 

Identifierar du dig med de 

övriga medarbetarna? (9:3) 

Nej 

Ibland 

Ja 

1 = Åtskiljande 

2 = Både och 

3 = Seriell 

Ser du upp till de mer erfarna 

medarbetarna? (9:4) 

Nej 

Ibland 

Ja 

1 = Åtskiljande 

2 = Både och 

3 = Seriell 



                  INNANFÖR REVISORSPROFESSIONENS MURAR 

 

 
65 

 

För att fördjupa ännu mer i frågan ställdes vidare påståendet: “Mina egenskaper och 

kvalifikationer uppmärksammas bland mina medarbetare” (11:4). Besvarade 

respondenten med “Håller helt och hållet med” tydde det på att byrån tagit till vara sina 

assistenters egenskaper och kvalifikationer. För att öka tillförlitligheten i 

respondenternas svar ställdes kontrollfrågan: “Min personlighet har förändrats från min 

första arbetsdag” (11:3). Om respondenten besvarat frågan med “Håller helt och hållet 

med” tolkades det som att byrån successivt förändrat individen. Genom detta påstående 

skapades indikation på om individen känt att han/hon behövt förändra sig för att bättre 

anpassat sig till organisationen. 

För att fördjupa kring frågan om social kontroll ställdes följande påståenden “Företaget 

har en uttalad policy över hur jag skall klä mig” (11:5) och “Det finns ingen uttalad 

policy om hur jag skall bete mig gentemot klienter” (11:6). Om respondenterna svarat 

på första påståendet med “Håller helt och hållet med” tolkades det som att byrån 

använt sig av den nekande taktiken, eftersom organisationen kräver att individerna skall 

klä sig på ett visst sätt. Det andra påståendet utformades som en kontrollfråga. Således 

om respondenterna svarat “Håller helt och hållet med” var det antydan på att byrån 

använt sig av det accepterande förhållningssättet. Sammanfattning och kodning av 

frågorna återges i Tabell 4:8. 

Påstående Svarsalternativ Kodning = taktik 

Jag blev snabbt accepterad 

som en i ”gänget”. (11:2) 

 

Håller helt och hållet med 
Håller delvis med 

Varken eller 

Tar delvis avstånd 
Tar helt och hållet avstånd 

5 = Accepterande 
4 = Oftast accepterande 

3 = Accepterande & Nekande 

2 = Oftast nekande 
1 = Nekande 

Min personlighet har 

förändrats från min första 

arbetsdag. (11:3) 

(OBS! Omvänd kodning) 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Varken eller 
Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

1 = Nekande 

2 = Oftast nekande 

3 = Accepterande & Nekande 
4 = Oftast accepterande 

5 = Accepterande 

Mina egenskaper och 

kvalifikationer 

uppmärksammas bland mina 

medarbetare. (11:4) 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 
Varken eller 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

5 = Accepterande 

4 = Oftast accepterande 
3 = Accepterande & Nekande 

2 = Oftast nekande 

1 = Nekande 

Företaget har en uttalad policy 

över hur jag skall klä mig. 

(11:5) 

(OBS! Omvänd kodning) 

Håller helt och hållet med 
Håller delvis med 

Varken eller 

Tar delvis avstånd 
Tar helt och hållet avstånd 

1 = Nekande 
2 = Oftast nekande 

3 = Accepterande & Nekande 

4 = Oftast accepterande 
5 = Accepterande 

Det finns ingen uttalad policy 

om hur jag skall bete mig 

gentemot klienter. (11:6) 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Varken eller 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

5 = Accepterande 

4 = Oftast accepterande 

3 = Accepterande & Nekande 

2 = Oftast nekande 

1 = Nekande 

Tabell 4:8 – Operationalisering av nekande/accepterande socialisering 
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4.5.2.1.7 Integration 

Enligt teori och forskning särskiljs revisorsprofessionen ifrån samhällets övriga 

professioner eftersom revisorsyrket till stor del grundar sig i regelefterlevnad (Elg och 

Jonnergård, 2011). Enligt Öhman (2004) är det viktigt att revisorsassistenten uppfyller 

normer och värderingar som utmärker branschen.  

Utifrån de semi-strukturerade intervjuerna framkom det att regelefterlevnad är en 

central del i revisorns arbete och utförande. För att studera huruvida revisorsyrket lutar 

mer åt den institutionaliserade eller individualiserade socialiseringen ställdes det 

allmänna påståendet: “Revisorsyrket är hårt reglerat” (12:1). Om svaret är “Håller helt 

och hållet med” tolkades det som att professionen använder sig av institutionaliserade 

socialiseringsmetoder. Dessutom ställdes påståendena “Regelefterlevnad är det mest 

centrala inom revisorsyrket” (12:2) och “Lagar och regler är viktiga för att upprätta 

legitimitet för revisorsyrket” (12:3). Om respondenterna svarat “Håller helt och hållet 

med” på båda dessa påståenden tolkades det som att revisorsbranschen tillämpat 

institutionaliserade metoder vid socialiseringen av sina revisorsassistenter framför den 

individualiserade. Sammanfattning och kodning av frågorna återges i Tabell 4:9. 

Tabell 4:9 – Operationalisering av integrationsavsnitt 

4.5.2.2 Oberoende och kontrollvariabel 

Graden och formen av socialiseringen inom revisionsbyråer kan dels påverkas av 

individens kön, ålder och utbildning, dels i vilken organisation individen arbetar inom 

och när denne anställdes. I enkätens första del fick respondenterna ange denna 

bakgrundsinformation genom val mellan ett fåtal alternativ eller som svar på öppen 

fråga. Utifrån dessa frågor som även angivits som studiens oberoende variabler eller 

Påstående Svarsalternativ Kodning = taktikkategori 

Revisorsyrket är hårt reglerat 

(12:1) 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 

Varken eller 
Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

5 = Institutionaliserad 

4 = Oftast institutionaliserad 

3 = Institutionaliserad/Individualiserad 
2 = Individualiserad 

1 = Individualiserad 

Regelefterlevnad är det mest 

centrala inom revisorsyrket. 

(12:2) 

Håller helt och hållet med 

Håller delvis med 
Varken eller 

Tar delvis avstånd 

Tar helt och hållet avstånd 

5 = Institutionaliserad 

4 = Oftast institutionaliserad 
3 = Institutionaliserad/Individualiserad 

2 = Individualiserad 

1 = Individualiserad 

Lagar och regler är viktiga för 

att upprätta legitimitet för 

revisorsyrket. (12:3) 

Håller helt och hållet med 
Håller delvis med 

Varken eller 

Tar delvis avstånd 
Tar helt och hållet avstånd 

5 = Institutionaliserad 
4 = Oftast institutionaliserad 

3 = Institutionaliserad/Individualiserad 

2 = Individualiserad 
1 = Individualiserad 
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kontrollvariabler möjliggörs djupare analys kring bakomliggande faktorer som inverkar 

på socialiseringen inom revisorsbranschen. 

Studiens oberoende variabler är revisionsbyrån storlek och antalet auktoriserade 

revisorer. Två definitioner av revisionsbyråers storlek har tillämpats för skapande av ett 

bredare perspektiv på revisorsbranschens socialisering. Studiens oberoende variablerna 

syftar till att besvara hypoteserna H1a, H1b, H2a och H2b. De oberoende variablerna är 

revisionsbyrå och antalet auktoriserade revisorer. Studiens kontrollvariabler återfinns i 

studien i syfte att synliggöra bakomliggande faktorer som även kan ha inverkan på 

socialiseringen. Kontrollvariablerna är respondenternas kön, ålder, högsta utbildning 

och anställningsår. I Tabell 4:10 återges en överblick av respektive variabel och dess 

kodning. 

Tabell 4:10 – Operationalisering av oberoende variabel 

Revisionsbyrå 

Denna oberoende variabel delades upp i två kategorier beroende av om byrån som 

revisorsassistenten arbetar på är en av de fyra största revisionsbyråerna i Sverige eller 

inte. Kategorierna är alltså ”Deloitte, Ernst & Young, KPMG eller PwC” och ”Annan 

revisionsbyrå”. Om en assistent är anställd på antingen Deloitte, Ernst & Young, 

KPMG eller PwC kodades det som ”1” och om denne är anställd på en annan byrå 

kodades det som ”0”. Denna uppdelning motiverades av att de revisionsbyråerna i 

första kategorin är stora i storlek räknat på antalet byråer och antalet anställda i Sverige. 

Vid empirisk analys användes denna variabel till att undersöka om byråns storlek har 

någon inverkan på hur revisorsassistenter socialiseras.  

Variabel Svarsalternativ Kodning 

Kön Kvinna 

Man 

0 

1 

Ålder Öppen fråga kodas därefter om till: 

18-24 år 
25-31 

31 - 

 

0 
1 

2 

Högsta utbildning Gymnasial 
Kandidatexamen 

Magister/Masterexamen 

0 
1 

2 

Vilken revisionsbyrå arbetar du 

på? 

Annan revisionsbyrå  

Deloitte/ Ernst & Young/ KPMG/ PwC 

0 

1 

Hur många auktoriserade 

revisorer finns på 

revisionsbyrån? 

 

0-10 

11-200 
200- 

0 

1 
2 

Vilket år börjar du som 

revisorsassistent/medarbetare? 

Öppen fråga kodas därefter om till: 
Före 2000 – talet 

Efter 2000-talet 

 
0 

1 



                  INNANFÖR REVISORSPROFESSIONENS MURAR 

 

 
68 

 

Antal auktoriserade revisorer 

Denna oberoende variabel delades upp i tre kategorier beroende av hur många 

auktoriserade revisorer som arbetade på byrån som revisorsassistenten är anställd på. 

Kategorierna delades upp i grupperna ”0-10”, ”11-200” och ”201-”. Om den byrå som 

revisorsassistenterna arbetar på har ”0-10” auktoriserade revisorer innebär det att de 

tillhör en liten byrå, om de har ”11-200” auktoriserade revisorer tillhör de en mellanstor 

byrå, och slutligen om de har 201 auktoriserade revisorer eller fler tillhör de en stor 

byrå. Kategorierna kommer att kodas som följande”0”, ”1” och ”2”, där det 

förstnämnda står för liten och sistnämnda för stor. Denna uppdelning motiveras av 

Jonnergård et al (2010) eftersom det på ett effektivt sätt kan synliggöra storleken på 

revisionsbyråernas oberoende av om de tillhör de fyra största byråerna eller inte. Vid 

empirisk analys användes denna variabel till att undersöka om byråns storlek har någon 

inverkan på hur revisorsassistenter socialiseras. 

Kön 

Denna kontrollvariabel delades upp i kategorierna ”Kvinna” och ”Man”, där kvinna 

kodats som ”0” och man som ”1”. Vid den empiriska analysen kommer denna variabel 

att användas för att undersöka om revisorsassistenternas köntillhörighet påverkar hur de 

introduceras. Exempelvis om kvinnor har svårare för att identifierar sig med övriga 

medarbetare inom organisationen, särskilt om de jobbar på en byrå där majoriteten är 

manliga auktoriserade revisorer (Elg och Jonnergård, 2011; Warren och Alzola, 2009).  

Ålder 

Denna kontrollvariabel delade upp revisorsassistenterna i åldersgrupperna ”18-24”, 

”25-31” och ”32-” med kodningen ”0”, ”1” respektive ”2”. Första ålderskategorin 

baseras på antagandet om att individen börjar som revisorsassistent direkt efter en 

gymnasial- eller universitetsutbildning. Nästa kategori baseras på antagandet om att 

individen har en gymnasial- eller universitetsutbildning tillsammans med minst ett års 

erfarenhet inom byrån eller annan arbetslivserfarenhet. Tredje och sista ålderskategori 

baseras på samma antaganden som förgående kategori dock antas det även att individen 

haft ett längre uppehåll antingen innan eller under sin assistentperiod. Denna 

uppdelning motiveras av respondenterna som deltog i de semi-strukturerade 

intervjuerna. Samtliga intervjurespondenter låg inom åldersspannet 25-31, alltså 
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mittenalternativet. Alla hade antingen en kandidat- eller magisterexamen bakom sig, 

samt minst ett års erfarenhet inom byrån de arbetar på.  

Högsta utbildning  

Denna variabel delades in i kategorierna ”Gymnasial”, ”Kandidatexamen” ”Master-

/magisterexamen”, vilket kodats med ”0”, ”1”, ”2”. Examen från ett master- och 

magisterprogram har slagits ihop till kategorin ”Master/magisterexamen”, detta 

eftersom det inte gör någon skillnad för en revisorsassistents inträde till 

revisorsbranschen. Genom denna kategorisering möjliggörs analys kring om en 

revisorsassistents utbildning har någon inverkan på revisionsbyråers val av 

tillvägagångssätt för introduktion och utbildning. Till exempel kan en individ som 

endast har en gymnasial utbildning utsättas för mer omfattande interna och externa 

utbildningar än en individ som har en examen från universitet. Dessutom motiveras 

denna kategorisering efter Revisorsnämndens (2012a) och Revisorslagen (2001:883) 

föreskrifter där det står att det krävs en treårig teoretisk högre utbildning för att få 

avlägga prov för revisorsexamen, och att det krävs fyra årig teoretisk högre utbildning 

för avläggande av prov för auktorisation. Detta innebär att master och magister examen 

kan likställas för titeln auktoriserad revisor.  

Anställningsår 

Denna variabel delades upp i två kategorier baserat på om revisorsassistenterna började 

sin anställning innan eller under 2000-talet. Således kodades kategorin ”anställning 

före 2000-talet” med ”0” och kategorin ”anställning under 2000-talet” med ”1”. 

Denna uppdelning motiveras av den skärpta regleringen kring revisorns yrkesutövning 

under 2000-talet. Under början av 2000-talet infördes Revisorslagen (2001:883) som 

följdes av en rad normer och praxis såsom Bolagskoden. Genom kategoriseringen kan 

reflektion kring om individer som börjar efter 2000-talet socialiseras in i professionen 

på ett annorlunda sätt jämfört med de som började innan denna period. Till exempel kan 

det framkomma att det blivit viktigare med formalitet under det senaste decenniet. 

4.5.3 Bortfallsanalys 

Dahmström (2011) menar att det finns två olika typer av bortfall som kan uppstå i 

samband med en enkätundersökning, dessa är individbortfall och partiellt bortfall. Den 

första bortfallstypen innebär att respondenten inte avlägger något svar överhuvudtaget, 
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och den andra typen innebär att respondenten inte slutför enkäten. Den vanligaste 

definitionen av bortfall är enligt Dahmström (2011) individbortfall. Enligt Bryman och 

Bell (2005) finns två främsta orsaker till att bortfall uppstår, dessa är att respondenterna 

inte är anträffbara eller är villiga att delta. För vår undersökning uppstod både individ- 

och partiellt bortfall, då potentiella respondenter avstod från undersökningen eller valt 

att inte slutföra enkäten. Dessvärre kan inte bortfallet förmedlas i absoluta termer 

eftersom enkäten inte skickades ut till revisorsassistenter utan till revisionsbyråer som 

kan tänkas ha revisorsassistenter anställda hos sig. Då siffror på det totala antalet 

revisorsassistenter saknas kan inga beräkningar på bortfall genomföras. 

Totalt skickades vår enkätundersökning till 760 revisionsbyråer runt om i Sverige. Dock 

finns det betydligt fler byråer som förknippas med redovisning och revision i Sverige, 

närmare bestämt 1795 byråer. Då en större del av byråerna inte uppfyller vissa kriterier 

har de tagits bort från undersökningen. Kriterierna innebar att endast revisionsbyråer 

som har fler än två anställda och de byråer som erbjöd tjänster inom revision togs med. 

För att försäkra oss om att byrån erbjöd revision har endast byråer som har godkända 

och auktoriserade revisorer tagits med i undersökningen.  Genom denna så kallade 

rensning var vi medvetna om att visst bortfall av potentiella respondenter kan ha 

uppstått, dock är detta tillvägagångssätt effektivast med tanke på begränsade resurser. 

Bortfall uppgick till drygt 46,5% av det totala antalet redovisning- och revisionsbyråer i 

Sverige. Förutom det nämnda bortfallet uppkom ytterligare bortfall då ett flertal 

revisionsbyråer inte angivit sin e-post på Lokaldelens hemsida. Detta bortfall uppgick 

till 21 % av antalet revisionsbyråer som återstod efter rensningen. Dessa bortfall 

resulterade i att enkäter skickades ut till 760 revisionsbyråer.  

Vårt första utskick gav upphov till bortfall som orsakades av att respondenterna inte var 

anträffbara eller att e-posten var felaktiga. Detta bortfall uppgick till cirka 12 % av det 

totala antalet revisionsbyråer som vi skickade ut vårt inbjudningsbrev till. Detta kan 

påverka vår studies reliabilitet, i vilket vi valde att finna alternativ e-post till de byråer 

som vi inte nådde fram till. Mail till kontaktpersoner hittades för cirka hälften av det 

nämnda bortfallet. Efter att ha skickat ut ytterligare en gång till dessa byråer ökade 

svarsfrekvensen något. De ursprungliga bortfallet sjönk därmed ner till ungefär 5,8 %.  

Totalt sett nådde drygt 716 enkäter fram, dock valde endast 102 revisorsassistenter att 

besvara enkäten vid första utskicket. Detta innebär att cirka 15 % svarade på enkäten. 
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Det skall dock förtydligas att procenttalen beräknades på byråer och inte antalet 

assistenter, detta eftersom vi inte hade någon konkret siffra på antalet revisorsassistenter 

i Sverige. Anledning till att svarsfrekvensen inte blev högre kan beror på 

respondenternas ovilja eller tidbrist (Eliasson, 2010). I och med att revisorer mellan 

januari och maj har ett fullspäckat schema då både årsbokslut och deklarationer skall 

genomföras kan tidsbrist tänkas vara främsta anledning till den låga svarsfrekvensen. 

(Bryman och Bell, 2005) En annan tänkbar anledning till bortfallet kan vara att inbjudan 

i vissa fall skickades till en central adress, vilket lett till att vår e-post hamnat mellan 

stolarna. Denna risk minimerades genom att vi i så stor utsträckning som möjligt 

skickade vår inbjudan till byråers kontaktpersoner. 

För att öka svarsfrekvensen på enkäten, valde vi att även skicka ut ett påminnelsebrev 

(Bilaga 2b). Detta brev resulterade i att vi sammanlagt fick in 158 svar. Detta innebär 

att svarsfrekvensen beräknat på de 716 byråerna uppgick till cirka 22 %. Ytterligare 

bortfall uppkom vid datasammanställning, det så kallade partiellt bortfall. Detta har 

föranletts av att vissa respondenter valt att öppna och starta enkäten men inte slutfört 

den. Totalt var det 158 respondenter som hade öppnat enkäten och svarat på minst en 

fråga, men enbart 126 stycken hade slutfört enkäten helt. Detta ledde till att ytterligare 

ett bortfall på cirka 4,5 % uppstod. Dessa bortfall kan enligt Dahmström (2011) bero på 

tidsbrist eller för lång enkät.  

Svarsfrekvensen för de olika typerna av revisionsbyråer var väldigt lik varandra, i form 

av att 47,5 % arbetade på en stor revisionsbyrå och 52,5 % arbetade på en mindre 

revisionsbyrå. Detta leder till att vi senare i analysen kan analysera kring om 

revisionsbyråns storlek har någon betydelse för hur revisorsassistenter introduceras in i 

professionen. Samma sak gäller vilket kön respondenterna hade, där vi har 52,5 % 

kvinnor och 47,5 % män som svarat på enkäten. Enligt Elg och Jonnergård (2011) är 

revisionsbranschen en av få branscher som är könsneutral, i och med att vi fått 52,5 % 

respektive 47,5 % mellan könen som svarat på enkäten är vår förhoppning att i ett 

senare steg skall kunna analysera på ett korrekt sätt, i och med att det inte finns någon 

skillnad i svarsfrekvensen mellan män och kvinnor.   
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4.5.4 Datasammanställning 

För att analysera studiens insamlade empiriska data på ett tillförlitligt sätt användes 

statistikprogrammet SPSS. Då enkätundersökningen genomfördes på Surveymonkey, 

där det fanns möjlighet att överföra insamlad data till ett Excel verk, var det både snabbt 

och smidigt att överföra data till SPSS. Analys av samtliga variabler genomfördes till en 

början var för sig genom deskriptiva analyser. Därefter användes faktoranalys, 

reliabilitetstest och T-test samt regressions- och korrelationsanalys för en mer 

djupgående analys kring studiens uppsatta hypoteser.  

De beroende variablerna har kodats som intervallvariabler, vilket innebär att dessa kan 

rangordnas och har lika stora avstånd som kan urskiljas mellan svarsalternativen. 

(Bryman och Bell, 2005) De beroende variablerna besvaras genom en likertskala där 

svarsalternativen är ordnade på så vis att respondenterna kan utskilja samma 

gradskillnad mellan svarsalternativ. Exempelvis kan avståndet mellan svarsalternativen 

”Håller helt och hållet med”, ”Håller delvis med”, ”Varken eller”, ”Tar delvis 

avstånd” och ”Tar helt och hållet avstånd” antas vara lika stora. Antagandet grundar 

sig i att alternativen ”Håller helt och hållet med” och ”Håller delvis med” uppfattas 

som positivt likvärdig gentemot alternativen ”Tar helt och hållet avstånd” och ”Tar 

delvis avstånd”. Med andra ord innebär det att avståndet mellan de förstnämnda 

alternativen och de sistnämnda alternativen är lika stora, vilket kompletteras med 

mittenalternativet ”Varken eller” som delar avståndet mellan delvis-alternativen.   

Enkätens oberoende variabler är av intervall och dikotom karaktär. Den första 

oberoende variabeln revisionsbyrå har kodats som en dikotom variabel eftersom 

respondenterna antingen arbetar på en mindre eller en av de fyra stora byråerna. Den 

andra oberoende variabeln, antalet auktoriserade revisorer, är i enkäten av ordinal 

karaktär med svarsalternativen 1-10, 11-200 eller 200- auktoriserade revisorer på byrån. 

(Bryman och Bell, 2005) Dock kommer denna variabel att tolkas som intervallvariabel, 

detta eftersom att 1-10, 11-200, 200 och uppåt är siffror som enbart definierar om en 

revisionsbyrå är av mindre, mellanstor eller större karaktär. Eftersom att det utifrån 

denna tankegång enbart existerar tre olika kategoriseringar av revisionsbyråer anser vi 

att avstånden mellan kategoriseringarna är lika stora, vilket är motiverande för att tolka 

variabeln som intervallvariabel. (Jonnergård et al, 2010) 
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Studiens kontrollvariabler är av liknande karaktär som de oberoende variablerna, alltså 

av intervall och dikotom karaktär. Kontrollvariablerna ålder och högsta utbildning är av 

intervall karaktär, och kön och anställningsår är av dikotom karaktär. Då frågan om de 

anställdas ålder var en öppen fråga under enkäten, har vi valt att gruppera dem med stöd 

från den information som genererats genom de semi-strukturerade intervjuerna. Detta 

leder till att åldern kommer tolkas som en intervallvariabel då grupperingarna är 

grundade efter övrigt insamlat material, alltså i grupperna 18-24, 25-31 och 32-. 

(Bryman och Bell, 2005) Variabeln högsta utbildning, har kodats på ett liknande sätt 

vilket innebär att det är av intervallkaraktär. Detta grundar sig i att de svarsalternativ 

som förekommer i enkäten, har en logiskt steg mellan varandra. För att exemplifiera 

detta så för kandidatexamen kan individen som högst besitta titeln godkänd revisor, 

medan för en magister/master examen kan individen som högst besitta titeln 

auktoriserad revisor. Vilket med andra ord grundar sig i Revisorslagen (2001:883) 

föreskrifter för vad som krävs för att en individ skall kunna besitta en viss position. 

Anledningen till att kön och anställningsår har kategoriserats som dikotom variabel, 

beror på att antingen är en individ man eller kvinna och anställningsår ställde vi som en 

öppen fråga, vilket gjorde att vi valde att dela in respondenterna om de påbörjade sin 

anställning före eller under 2000-talet, detta eftersom att nya lagar och 

rekommendationer träde i kraft under början av 2000-talet. 

Vidare har ett antal kontrollfrågor används i enkätundersökningen i syfte att öka 

studiens reliabilitet. (Hair et al, 1998) Kontrollpåståendena har formulerats tvärtemot 

det påstående den senare skall kontrolleras emot, således kommer de två jämförande 

påstående att ha samma innebörd fast med omvänd kodning. Exempelvis kontrolleras 

frågan om företagets vision, policy och arbetssätt var viktiga delar under deras 

introduktionskurs/utbildning (fråga 7:7) mot frågan om de endast fick lära sig det 

nämnda genom löpande arbete på byrån (fråga 7:8). Om de svarat med ”Stämmer helt 

och hållet med” på den förstnämnda frågan bör de svara med ”Tar helt och hållet 

avstånd” på den sistnämnde frågan. Om respondenterna besvarat på frågorna på det 

tänkta sättet uppvisar deras svar hög grad av reliabilitet. Det skall också förtydligas att 

fyra av påståendena inte beaktas i analysen, eftersom att dessa inte kan kopplas till 

något taktikpar utan endast ger information om respondentens tankegångar och 

förutfattade meningar. Dessa påståenden är 7:3, 9:2, 10:1 och 11:1.  
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4.5.4.1 Metod för deskriptiv analys 

Deskriptiva analyser syftar till att beskriva samtliga variabler var för sig. Genom att 

genomför denna typ av analys kan vi beskriva vilken typ av metod som 

revisorsprofessionen valt att utgå ifrån, för respektive taktikpar. Resultaten från 

enkätundersökningen tydliggörs i tabeller, genom presentation av olika centrala värden 

såsom medel-, median- och typvärde. Eftersom att samtliga av våra beroende variabler 

är så kallade intervallvariabler innebär det att vi primärt kommer att utgå ifrån 

respektive taktikpars medelvärde, dock kommer median och typvärde också att 

presenteras för att ge läsaren en klarare bild av det utfall som genererats. Den främsta 

anledningen till att vi även valt att använda median och typvärde är för att medelvärdet 

kan ge upphov till snedvridningar. (Bryman och Bell, 2005)  

Som komplement till de ovan beskrivna centralmåtten presenteras även 

variationsvidden och standardavvikelse av det insamlade datamaterialet. 

Variationsvidden tydliggör spridning av respondenternas svar för respektive variabel, 

medan standardavvikelsen mäter i vilken grad samtliga respondenters svar avviker från 

medelvärdet. Genom att även inkludera dessa värden i den univariata analysen skapas 

en helhetsbild över hur respondenternas svar fördelas mellan de olika svarsalternativen 

samt om andelen svaren avviker från det nämnda medelvärdet. Då de olika 

centralmåtten och värdena kompletterar varandra skapar det bättre förutsättning för 

analys kring studiens olika variabler. (Johansson, 2003) Genom att vi presenterar dessa 

centralmått kan vi på ett naturligt sätt uttyda om revisorsprofessionen valt att 

introducera sina revisorsassistenter genom institutionaliserade eller individualiserade 

socialiseringsmetoder. Detta leder till att vi utifrån denna deskriptiva analys antingen 

kan förkasta eller bekräfta studiens huvudhypoteser. 

4.5.4.2 Faktor- och reliabilitetsanalyser 

För test av studiens uppställda underhypoteser (1a, 1b, 2a och 2b) genomfördes en så 

kallad fördjupad analys av den insamlade empirin. Enligt Bryman och Bell (2005) 

innebär denna analys att två variabler analyseras samtidigt för att studera hur de står i 

relation till varandra. Genom denna typ av analys kan samband mellan variablerna 

upptäckas, alltså om variationen i en variabel har något med förändringen i den andra 

variabeln att göra. Dock är det enligt Bryman och Bell (2005) viktig att vara medveten 
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om att bivariata analyser enbart undersöker samband mellan variablerna, därmed säger 

det ingenting om vad som orsakar sambandet.   Det finns ett antal metoder för att 

studera om det förekommer ett samband mellan två eller fler variabler. Då studiens 

beroende variabler är intervallvariabler var valet av tester där medelvärde och 

standardavvikelse är i fokus försvarsbart. (Denscombe, 2009) Enligt Löfgren (2006) 

bygger sådana sambandsanalyser på konstruktion av så kallade korstabeller. Det finns 

flera varianter av korstabeller, dock är en faktoranalys av högre relevans för vår studie 

då den på ett effektivt sätt beskriver det insamlade data utifrån några väsentliga 

dimensioner. Utifrån en faktoranalys kan likheter i respondenternas svar studeras vilket 

kan leda till eventuella upptäckanden av bakomliggande faktorer som påverkar 

svarstendensen. (Löfgren, 2005) Genom en faktoranalys genereras så kallade faktorer, 

vilka ger en tydlig översikt över hur flera påståenden hänger samman med varandra. 

(Ejlertsson, 2005) Tidigare forskning såsom Jones (1986) genomförde en så kallad 

faktoranalys för att studera hur Van Maanen och Schein (1979) modell kunde förklara 

hur nyanställda utexaminerade ekonomer socialiserades in i olika organisationer. I 

Jones (1986) studie framkom fyra olika faktorer, där han dessutom utgick ifrån att varje 

så kallad laddning inom varje faktor minst skulle uppgå till 0,4. 

Förutom att vi genomför en faktoranalys är det även motiverande att genomföra ett så 

kallat Cronbach´s Alpha test på de framtagna faktorerna. Testet anger i vilken 

utsträckning olika variabler hänger samman med varandra. Genom testet kan avgörande 

om Van Maanen och Scheins (1979) teori, kan appliceras på revisorsprofessionen. 

Löfgren (2006) menar att Cronbach´s Alpha testet är den mest optimala metoden för 

studie kring olika variablers reliabilitet gentemot varandra. Ejlertsson (2005) antyder att 

värdet som framkommer ifrån ett Cronbach´s alpha test kan variera mellan 0 och 1, där 

en 0 innebär att det inte finns något samband mellan påståendena i varje dimension. Ett 

högt värde däremot indikerar på att reliabiliteten mellan påståendena är hög. 

Förhoppningen är att testet av variablerna skall resultera i ett högt värde, vilket skapar 

grund för att vidare undersöka om något av taktikparen går att appliceras på 

revisorsprofessionen. Löfgren (2006) rekommenderar dock att påståendens Cronbach´s 

alpha värde helst skall överstiga 0,7 för att kunna dra slutsatser kring huruvida 

påståendena hänger ihop eller inte, dock menar Hair et al (1998) att det går att dra 

slutsatser om reliabiliteten hamnar över 0,6.  
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4.5.4.3 T-test jämförande analys 

I och med att vi genom vår deskriptiva analys till stor del kommer att antingen kunna 

bekräfta eller förkasta studiens huvudhypoteser, vill vi skapa förståelse för vilket 

taktikpar som har störst inverkan på socialiseringsprocessens utformning. Detta 

genomför vi genom att använda oss av faktoranalysens konstruerade faktorer, som kan 

kopplas till den kontext, kontenta, interpersonella och integrations metoder. Genom att 

vi skapar så kallade indexvariabler, kan vi jämföra faktorernas medelvärden gentemot 

varandra. För att jämföra dessa värden använde vi oss av ett T-test, som bland annat 

räknade fram taktikparens medelvärden och signifikansnivå. Efter detta konstruerade vi 

en tabell där man kan utläsa vilket taktikpar som har störst respektive minst betydelse 

av socialiseringsprocessens utformning. 

4.5.4.4 Regressions- och korrelationsanalyser 

Slutligen genomfördes en multivariat analys genom linjär regressionsanalys och 

korrelationsanalys av dessa fem faktorer. Tidigare forskning såsom Ostroff och 

Kozlowski (1993) valde att skapa både en regressions- och korrelationsanalys, för att 

studera hur olika faktorer påverkades av mentorskap. På liknande sätt som de valde att 

genomföra dessa analyser har även vi utgått ifrån, fast vi då har studerat hur olika 

faktorer kan påverka val av socialiseringsmetod. Genom vår studies analyser 

tydliggjordes bakomliggande faktorers påverkan på respektive respondents svar. Till 

exempel studerades om variablerna ålder, kön, utbildningsbakgrund, revisionsbyråns 

storlek etcetera, har någon påverkan på hur respondenterna tenderar att svara. Utifrån 

dessa analyser skapas grund för reflektioner kring huruvida revisionsbyråer väljer att 

introducerar individer på ett annorlunda sätt beroende av exempelvis deras ålder eller 

revisionsbyråns storlek. (Eljertsson, 2005)  
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5.0 Empirisk analys 

Kapitlet inleds med en presentation av deskriptiv analys kring de semi-strukturerade 

intervjuerna samt data från enkätundersökningen. Analysen fördjupas därefter genom 

faktor-, regressions- och korrelationsanalyser där syftet är att finna bakomliggande 

faktorer som inverkar på revisorsbranschens socialiseringsprocess. Avslutningsvis ges 

en sammanfattning av resultaten och en diskussion kring dess koppling till teori och 

forskning.  

5.1 Deskriptiv analys 

I detta avsnitt kommer en grundläggande analys av det insamlade materialet att 

genomföras. I ett första steg kommer vi utifrån, den insamlade kvalitativa data, 

analysera hur de fem respondenterna genomgick olika steg för att socialiseras in i 

professionen via olika revisionsbyråer. Detta för att skapa en god grund för läsaren, för 

att i ett andra steg presentera och analysera kring den data som samlats in genom 

enkätundersökningen. Genom denna analys kommer vi kunna presentera respektive 

påståendes central- och spridningsmått såsom medelvärden och standardavvikelser. 

Utifrån dessa svar kan vi analysera om studiens övergripande hypoteser 1-7 skall 

bekräftas eller förkastas. Avslutningsvis kommer både de semi-strukturerade 

intervjuernas och enkätundersökningens resultat att analyseras och diskuteras utifrån 

tidigare teorier och forskning.  

5.1.1 Analys av semi-strukturerade intervjuer   

I detta avsnitt presenteras resultat från analys av studiens kvalitativa insamlade data. 

Resultaten kommer att baseras efter den information som respondenterna ifrån de semi-

strukturerade intervjuerna presenterade. Anledningen till detta är att generera en 

helhetsbild för läsaren för hur socialiseringsprocessen inom revisorsprofessionen 

utformar sig.  

Utifrån den information som samlats in kan en tydlig indikation av att det faktiskt 

förekommer en socialiseringsprocess inom revisorsprofessionen presenteras. Samtliga 

av studiens fem respondenter antyder att det redan ifrån första arbetsdagen kunde 

kännas inrutat och att de fick snabb kontakt med samtliga medarbetare. Utifrån den 
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information som framkom ifrån intervjuerna antydde två av studiens respondenter (B 

och C) att de i början av sin anställning skickades på en utbildning med övriga 

revisorsassistenter ifrån byrån. Detta tyder på att den kollektiva taktiken appliceras 

inom revisorsprofessionen. Dock framkom det utav tre av respondenterna att det inte 

skickades på en och samma utbildning som övriga assistenter av olika anledningar. 

Detta tyder med andra ord att dessa assistenter tenderar att introduceras genom den 

individuella taktiken. Dock skall det förtydligas att det framkom att samtliga av studiens 

fem respondenter genomgick liknande kurser under de första åren på respektive 

revisionsbyrå, där Revisorsnämndens rekommendationer av kurser låg i fokus. Utifrån 

dessa svar kan det diskuteras över om revisionsbyråns storlek har betydelse för hur 

respondenterna socialiserats in i professionen. De två respondenter (B och C) som 

angett att de i början av sin anställning skickades på utbildning arbetar båda på en större 

revisionsbyrå. De båda menade att denna utbildning hade sin utgångspunkt i att komma 

i kontakt med revisionsbyråns affärsidé, policys och introducering i grundläggande 

arbetsmetoder. Detta kan indikera på att större revisionsbyråer tenderar att i större 

utsträckning applicera den kollektiva taktiken, då de vill introducera sina nyanställda på 

liknande sätt och på ett sätt som skapar enhetlighet mellan de anställda.   

Vidare tyder den information som samlats in ifrån intervjuerna på att samtliga av 

respondenterna fick påbörja sin anställning med riktiga klienter på direkten, samtidigt 

som det inte förekommer några inslag av inbyggda kontroller av revisorsassistenternas 

arbeten. Detta skulle på rak arm kunna indikera på att revisorsprofessionen introducerar 

sina nyanställda genom informella taktiker. Dock menar samtliga respondenter att mer 

erfarna medarbetare granskar deras arbeten, så inga felaktigheter går igenom. Den mer 

erfarna medarbetaren brukar vara respondentens mentor/handledare/fadder. Dock för 

respondent B, D och E kunde den som kontrollerade deras arbeten vara vem som helst 

på kontoret, eftersom att de inte hade någon utnämnd mentor av olika anledningar. Vad 

gäller just mentorskapet hade ändå samtliga respondenter möjlighet till att fråga någon 

om hjälp vid problem. Exempelvis hade samtliga respondenter någon mer erfaren 

medarbetare som satt med under hela det första uppdraget och förklarade varför man 

genomför vissa saker på vissa sätt. Detta tyder på att revisorsprofessionen tenderar att 

introducera sina revisorsassistenter genom mer formella taktiker, oberoende av om 

respondenten arbetar på en mindre eller större revisionsbyrå. 
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Utifrån intervjuerna har dessutom resultat framkommit som tyder på att 

revisorsprofessionen socialiserar in sina nyanställda genom både indirekt och direkt 

ställda krav som är uttryckta i utbildningsplaner. De indirekta kraven kan tolkas utifrån 

att respondenterna har en god idé om vilka befattningssteg som förekommer inom 

respektive byrå, och de direkta kraven kan tolkas ifrån att respektive byrå har 

förutbestämda krav vad gäller att få tillträda till en viss position eller överhuvudtaget 

träda in i professionen. Ifrån den respons som samtliga respondenter medgivit, har 

samtliga respondenter uttalat sig om att samma förutsättningar skapas för samtliga 

revisorsassistenter för att komma vidare i sin karriär. Detta ger indikation på att 

respondenterna vet att de kan bli befordrade om de genomgår vissa utbildningar, vilket 

till stor del tenderar åt att revisorsprofessionen applicerar den sekventiella taktiken. Vad 

gäller om när respondenterna kan ta nästa steg i karriären anser samtliga som relativt 

klara, då de menar att de känner av att de förekommer underliggande krav ifrån byråns 

sida. Detta framförallt vad gäller avläggande av revisorsexamen. Dock menar de att det 

inte finns några uttalade krav, men i och med att företaget skickar dem på utbildningar 

så känner de av att någon dag vill byrån att de avlägger revisorsexamen. Samtliga 

respondenter antyder även att det finns mindre befordringssteg, vilka uppnås genom 

utbildningar och arbetad tid. Vilket till viss mån kan anses som att respondenterna till 

stor del får ta eget ansvar för sin karriär, så att de genomgår de steg som krävs för 

befordring. Detta tyder till stor del på att den fasta metoden appliceras inom 

socialiseringsprocessen.  

Vad gäller det nekande/accepterande taktikparet framkommer ifrån intervjun att 

samtliga respondenter medger att de på ett snabbt sätt kom in i gänget, och lärde känna 

sina medarbetare. Respondent D och E menar dessutom att de redan efter första 

arbetsdagen kände sig som en i gänget. Dessutom framkom att från samtliga, att det inte 

förekommer några uttalade normer eller regler vad gäller klädkod, dock finns det vissa 

föreskrifter vad gäller kundbemötande. För exempelvis klädkod innebär detta att 

revisorsassistenten skall klä sig efter kunden. Detta tyder på att viss grad av formalitet 

är viktig inom branschen. Detta kan ge en indikation på att revisorsprofessionen 

applicerar den nekande taktiken framför den accepterande. 

Det centrala som framkom ifrån dessa intervjuer var att lagar och normer är det som är 

mest primärt inom revisorsprofessionen för att upprätta legitimitet. Utifrån respondent 
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B, D och E kan till och med revisorsbranschen vara för reglerad, då de menar att vissa 

lagar och rekommendationer som uppkommer ifrån det amerikanska systemet inte går 

att applicera på den svenska företagskulturen. Det centrala dock ifrån intervjuerna visar 

på att samtliga aktiviteter som sker inom socialiseringsprocessen utgår ifrån vad som 

står i lagen eller från professionens normer. Exempelvis utgår utbildningar ifrån 

rekommendationer och för att bli godkänd revisor måste lagstiftningen på vissa håll 

uppfyllas. 

5.1.2 Analys av enkäter 

I detta avsnitt presenteras resultat från analys av studiens kvantitativa data. Resultatet 

presenteras genom centralmåtten medel-, median- och typvärde samt spridningsmåtten 

standardavvikelse och variationsvidd, detta för att skapa grund för vidare analys.  

Upplägget i de kommande avsnitten kommer vara som sådan att värdena för de olika 

påståendena/frågor presenteras under respektive taktikpar. Inledningsvis kommer 

taktikparet och tillhörande hypotes att presenteras, därefter följs en genomgång av 

resultaten från enkätundersökningen och dess tolkning. Resultaten sammanfattas och 

analyseras sedan mot informationen från de semi-strukturerade intervjuerna, vilket 

kommer att resulterar i att tillhörande hypotes bekräftas eller förkastas. Avslutningsvis 

analyseras och diskuteras resultateten utifrån tidigare teorier och forskning.  

Kollektiv och individuell 

Detta taktikpar reflekterar kring huruvida en organisation väljer att introducera sina 

nyanställda genom kollektiva eller individuella processer. Utifrån teori och forskning 

kring kollektiva och individuella metoder för socialisering samt studier kring 

revisorsprofessionens uppbyggnad har följande hypotes bildats: 

H1: Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom kollektiva metoder för 

socialisering 

Påståenden som tar upp problemet kring huruvida revisorsassistenter tenderar att 

introduceras genom kollektiva eller individuella metoder tydliggörs i Tabell 5:1 nedan. 
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Tabell 5:1 – Enkätöversikt – kollektiv och individuell socialisering 

Första påståendet för detta taktikpar grundar sig i antagandet om att alla nyanställda 

revisorsassistenter skickas på en och samma kurs/utbildning i början av sin anställning 

(7:2). Medelvärdet på 4,07 tyder på att revisorsassistenterna tenderar att hålla med i 

detta påstående, dock visar standardavvikelsen på 1,476 på relativt hög spridning i 

svaren. Påståendets median- och typvärde stödjer dock antagandet om att nyanställda 

assistenter tenderar att introduceras genom kollektiva metoder eftersom majoriteten av 

respondenterna valt att helt hålla med i påståendet. Vidare tillfrågades respondenterna 

om kick-off anordnades för samtliga medarbetare (7:5), detta i syfte att undersöka om 

kollektivitet var en viktig komponent inom organisationen. Medelvärdet på 3,84 och 

standardavvikelse på 1,552 tyder på att tendenser till kollektiva aktiviteter återfinns 

inom branschen om än med viss variation i svaren. Även för detta påstående är median- 

och typvärdet ett tecken på att revisorsbranschen tenderar att introducera sina 

nyanställda genom kollektiva metoder.  

De två sista påståendena inom detta taktikpar förknippas med frågan om 

revisorsassistenter enbart fått kunskaper om lagar och regler samt företagets vision, 

policy och arbetssätt genom löpande arbete (7:6 och 7:8). Eftersom syftet med dessa 

påståenden är att kontrollera respondenterna svar har de formulerats omvänt. Påstående 

7:6, om huruvida revisorsassistenter fick lära sig lagar och regler, gav ett medelvärde på 

3,03 och en standardavvikelse på 1,244, vilket innebär att respondenterna tenderar att 

stå sig neutrala till påståendet. Även medianvärdet tyder på neutralitet hos 

respondenterna. Då påståendet är omvänt kodad visar typvärdet på tendenser till 

kollektivitet. Påstående 7:8, om företagets vision, policy och arbetssätt, resulterade i 

 Medelv. S.avvikelse Median Typvärde Variation 

Alla nya revisorsassistenter/ 

medarbetare skickades på en 

och samma kurs/utbildning. 
(7:2) 

4,07 1,476 5 5 1-5 

 ”Kick-off” anordnas för 

samtliga medarbetare. (7:5) 
3,84 1,552 5 5 1-5 

Lagar och regler fick jag 

enbart lära mig genom löpande 
arbete på min byrå. (7:6) 

3,03 1,244 3 2 1-5 

Företagets vision, policy och 

arbetssätt fick jag enbart lära 

mig genom löpande arbete på 
min byrå. (7:8) 

2,94 1,402 3 4 1-5 
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medelvärde på 2,94 och standardavvikelse på 1,402, vilket även här tyder på att 

respondenterna inte tagit ställning till frågan. Även medianvärdet för påståendet tyder 

på att respondenterna inte tagit någon ställning. Då påståendet är omvänt kodat visar 

typvärdet på detta påstående däremot på individuella tendenser. 

Sammantaget visar resultatet på att revisorsprofessionen tenderar att introducera sina 

revisorsassistenter genom kollektiva socialiseringsmetoder. Standardavvikelsen och 

variationsvidden påvisar en viss spridning i respondenternas svar, dock framkommer 

det utifrån medel-, median- och typvärde att tendenser till kollektiva aktiviteter återfinns 

inom revisorsbranschen. De två senaste påståendena resulterade i att respondenterna 

ställt sig neutrala till det påstådda. Detta kan bero på att de fick lära sig lagar och regler 

samt företagets vision, policys och arbetssätt genom en kombination av inlärning via 

utbildning och genom löpande arbete. Utifrån ett helhetsperspektiv visar resultatet på 

tendenser till kollektivitet inom revisorsbranschen, dock råder det viss tveksamhet vad 

gäller de två senare påståenda. Således kommer hypotes H1 att bekräftas till viss del. 

Formell och Informell 

Detta taktikpar anknyts till hur formell socialiseringen inom revisorsbranschen är. Det 

handlar om huruvida revisorsassistenter introduceras under formella omständigheter 

eller om introduktion av assistenterna sker på ett mer informellt plan. Utifrån teori och 

forskning kring formella och informella metoder för socialisering samt studier kring 

revisorsprofessionens uppbyggnad har följande hypoteser mynnats: 

H2: Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom formella metoder för 

socialisering 

Påståenden/frågor som tar upp problemet kring huruvida revisorsassistenter tenderar att 

introduceras genom formella eller informella metoder tydliggörs i Tabell 5:2 nedan.  

Första påståendet handlar om huruvida revisorsassistenter skickades på introduktion/ 

utbildning i början av sin anställning (7:1). Medelvärdet på 3,99 visar på att 

respondenterna tenderar att delvis hålla med i påståendet, vilket innebär att 

introduktion/utbildning i anslutning till anställningen är relativt förekommande inom 

revisorsbranschen. Standardavvikelsen på 1,496 uppvisar relativt hög spridning i 

respondenternas svar, med en variationsvidd som varierar mellan samtliga 
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svarsalternativ. Median- och typvärdet tyder dock på att introduktion/utbildning vid 

inträde till revisorsbranschen är mycket vanligt.  

Tabell 5:2 – Enkätöversikt – formell och informell socialisering 

De två efterföljande påståenden förknippas med de två sista påståenden i föregående 

taktikpar. Påståendena handlar om huruvida lagar och regler samt företagets vision, 

policys och arbetssätt var viktiga delar under introduktionen/utbildningen (7:4 och 7:7). 

Medelvärdet för påståendena på 3,78 respektive 3,61 tyder på att revisorsassistenterna 

tenderar att delvis hålla med i det påstådda. Standardavvikelse 1,204 respektive 1,406 

tyder på hög spridning i respondenternas svar. Utifrån påståendenas median- och 

typvärdet framkommer det att respondenterna tenderar att delvis eller helt och hållet 

hålla med i att lagar och regler samt företagets vision, policy och arbetssätt är viktiga 

delar under introduktionen/utbildningen. 

Vidare tillfrågas respondenterna om de fick tillfälle att öva på det praktiska arbetet 

innan de tilldelades riktiga uppdrag (8:1). Utifrån medelvärdet på 1,82 och 

standardavvikelsen 1,141 framkommer det att de flesta revisorsassistenter sällan fick 

övning i revision eller dylikt innan de fick ta på sig riktiga uppdrag. Därutöver 

framkommer det genom median- och typvärdet att många av revisorsassistenterna 

faktiskt aldrig fick öva på det praktiska arbetet innan de fick ta på sig riktiga uppdrag. 

Efterföljande frågor visar dock på att de förekommer flera inslag av formella metoder 

 Medelv. S. avvikelse Median Typvärde Variation 

I början av min anställning 

skickades jag på en 
introduktionskurs/utbildning. 

(7:1) 

3,99 1,496 5 5 1-5 

Att lära sig lagar och regler var 

en viktig del i 
kursen/utbildningen. (7:4) 

3,78 1,204 4 4 1-5 

Att lära sig företagets vision, 

policy och arbetssätt var 

viktiga delar i 
kursen/utbildningen. (7:7) 

3,61 1,406 4 5 1-5 

Hur ofta fick du öva revision 

och dylikt innan du fick arbeta 

med riktiga uppdrag? (8:1) 
1,82 1,141 1 1 1-5 

Hur ofta fick du sitta med en 
erfaren medarbetare vid 

genomförande av dina första 

uppdrag? (8:2) 

3,50 1,199 4 4 1-5 

Hur ofta följs ditt arbete upp av 
mer erfarna medarbetare? (8:3) 

4,08 1,030 4 5 1-5 

Hur ofta följs ditt arbete upp 

genom inbyggda kontroller i 
datasystem? (8:4) 

3,05 1,390 3 3 1-5 

Har/hade du en uttalad mentor/ 

handledare/fadder? (9:1) 
2,51 0,804 3 3 1-3 
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för socialisering inom branschen. Fråga 8:2 undersöker om revisorsassistenter fick sitta 

med en erfaren medarbetare under sina första uppdrag. Frågans medelvärde på 3,50 och 

standardavvikelse 1,199 visar på att detta förekom till viss del. Median- och typvärdet 

tyder däremot på att revisorsprofessionen tenderar att tillämpa formella metoder för 

socialisering, alltså att assistenterna tenderar att ha en erfaren medarbetare vid sin sida 

under sina första uppdrag.  

Påstående 8:3 och 8:4 tar upp frågan om huruvida revisorsassistenters arbete 

kontrolleras av mer erfarna medarbetare eller genom inbyggda kontrollsystem. Första 

frågans medelvärde på 4,08 och standardavvikelse på 1,030 tyder på att 

revisorsassistenters arbete delvis granskas av mer erfarna medarbetare. Frågans 

medianvärde tyder även på detta, men typvärdet däremot visar på att granskning av 

assistenters arbete är vanligt förekommande. Frågan därefter gav ett något annorlunda 

utfall. Medelvärde på 3,05 visar på att revisorsassistenternas arbete ibland kontrolleras 

av inbyggda kontrollsystem. Frågans standardavvikelse på 1,390 visar dock på en 

relativt hög spridning i respondenternas svar. Median- och typvärdet tyder såsom 

medelvärdet på att inbygga kontroller av revisorsassistenters arbete förekommer ibland.   

För att ytterligare undersöka formalitetsgraden inom revisorsbranschen fick 

respondenterna besvara frågan om de fick tilldelad en mentor eller dylikt under deras 

första tid på byrån (9:1). Då svarsalternativen baseras på en tregradig likertskala 

framkommer det genom medelvärdet på 2,51 och standardavvikelse på 0,804 att de 

flesta revisorsassistenter faktisk hade en uttalad mentor. Resultatet synliggörs även 

genom median- och typvärdet, där mentorskap och dylikt vid socialisering av 

revisorsassistenter tycks vara vanligt förekommande inom branschen. 

Sammantaget visar resultatet på att revisorsprofessionen tenderar att introducera sina 

revisorsassistenter genom formella socialiseringsmetoder. Resultatet tyder på att det är 

vanligt att assistenterna fick sitta med en erfaren medarbetare under deras första 

uppdrag, och att deras arbete därefter nästan alltid granskades av mer erfarna 

medarbetare. Utifrån ett helhetsperspektiv visar resultatet på tendenser till formalitet 

inom revisorsbranschen, dock förekommer det några få mindre informella inslag. 

Således kommer hypotes H2 att bekräftas till viss del.   
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Sekventiell och Slumpvis 

Detta taktikpar handlar om typen av information en organisation väljer att förmedla till 

sina nyanställda. Informationen specificerar olika aktiviteter som nyanställda skall 

genomgå för att nå upp till de förväntningar som ställs på honom/henne. Utifrån den 

teoretiska genomgången bildades följande hypotes: 

H3: Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom sekventiella metoder för 

socialisering. 

Påståenden som tar upp problemet kring huruvida revisorsassistenter tenderar att 

introduceras genom sekventiell eller slumpvis metod tydliggörs i tabellen nedan.  

Påstående Medelv. S.avvikelse Median Typvärde Variation 

Det förekommer olika 

befattningssteg inom företaget. 
(10:2) 

4,24 1,176 5 5 1-5 

Jag vet vilka krav företaget 

ställer på mig för att jag skall 

klättra/bli befordrad. (10:3) 
4,09 0,983 4 4 1-5 

Företaget har satt upp en 
utbildningsplan som jag skall 

följa. (10:6) 
4,06 1,153 4 5 1-5 

Företaget låter mig ta eget 

ansvar för min karriär. (10:7) 
1,54 0,675 1 1 1-5 

Tabell 5:3 – Enkätöversikt – sekventiell och slumpvis socialisering 

Första påståendet undersöker om revisionsbyrån som revisorsassistenten arbetar på 

förmedlar tydlig information om olika befattningssteg som förekommer inom byrån 

(10:2). Medelvärdet på 4,24 och standardavvikelsen 1,176 tyder att revisorsassistenterna 

håller med om att det finns olika befattningssteg inom deras byrå, vilket lutar åt en 

sekventiell taktik dock förekommer stor variation mellan samtliga svarsalternativ. 

Påståendets median- och typvärde är tecken på att information om olika befattningar 

inom byrån förmedlas till revisorsassistenterna på ett mycket tydligt sätt.  

Påstående 10:3 syftar till att undersöka huruvida revisorsassistenter har blivit 

informerade om vilka steg de måste genomgå för att få tillträde till en viss position. 

Medelvärdet på 4,09 tyder på att revisorsassistenter i stor utsträckning vet vilka krav 

som ställs på dem för att komma vidare till nästa steg i karriären. Standardavvikelsen på 

0,983 visar på måttlig spridning i respondenternas svar. Påståendets median- och 

typvärde talar även för att det skall finnas relativt tydlig information om byråns 

förväntningar på revisorsassistenterna.  
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Påstående 10:6 undersöker huruvida revisorsassistenter behöver följa en fast 

utbildningsplan. Påståendet uppvisar ett medelvärde på 4,06 och en standardavvikelse 

på 1,153, vilket talar för att utbildningsplaner är relativt vanliga inom 

revisorsbranschen. Även median- och typvärdet visar tecken på att branschen tillämpar 

sig av sekventiella metoder för socialisering av sina nyanställda. Sista påståendet för 

detta taktikpar ställer frågan om huruvida revisionsbyråer låter sina revisorsassistenter 

ta eget ansvar för sin karriär (10:7). Detta påstående har formulerats omvänt, därmed 

betyder medelvärdet på 1,54 att revisorsassistenterna delvis håller med i påståendet. Det 

låga standardavvikelse på 0,675 talar även för att en större del av respondenterna är 

överens i frågan, då de svarat likartad. Median- och typvärde visar på att det inte råder 

någon tveksamhet om att revisorsassistenterna anser att de får ta sitt eget ansvar för sin 

karriär.   

Sammantaget visar de tre första påståendena tecken på att revisorsprofessionen skall 

vara mycket sekventiell inriktade. Värdet från det sista påståendet ger däremot intrycket 

av att slumpvisa metoder tillämpats. Anledningen till detta kan vara är att assistenterna 

själva får avgöra vilka steg de vill genomgå, samtidigt som de får tydlig information om 

kraven som ställs för tillträde till en viss position. Utifrån ett helhetsperspektiv visar 

resultatet tydligt tecken på att sekventiella metoder har tillämpats inom branschen. 

Således kommer hypotes H3 att bekräftas. 

Fast och Skiftande  

Detta taktikpar förknippas med huruvida information om de olika stegen specificeras 

och fastställs i ett tidsschema. Härledning från tidigare teori och forskning resulterade i 

bildandet av följande hypotes: 

H4: Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom fasta metoder för 

socialisering. 

Påståenden som tar upp problemet kring huruvida revisorsassistenter tenderar att 

introduceras genom fast eller skiftande metoder tydliggörs i Tabell 5:4 nedan.  

I första påståendet tillfrågades respondenter om de anser att samma förutsättning för att 

bli befordrad skapas för samtliga revisorsassistenter på hans/hennes byrå (10:4). 

Medelvärdet på 4,12 och standardavvikelsen på 1,107 är tecken på att större delen av 

respondenter valt att delvis hålla med i påståendet, vilket innebär att alla assistenter som 
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börjar vid samma tidpunkt har möjlighet att bli befordrade samtidigt. Detta indikerar på 

en fast taktik om än med viss variation i svaren. Median- och typvärdet visar tecken på 

att fasta metoder tillämpas. I påståendet som följer får respondenterna ta ställning till 

om det finns krav för avläggande av prov för revisorsexamen (10:5). Det antas här att 

om högt ställda krav finns vad gäller frågan, finns det även en fast tidsram när de senast 

ska ha avklarat provet. Medelvärdet på 2,73 tyder på att revisorsassistenterna varken 

håller med eller tar avstånd från påståendet. Utifrån standardavvikelsen på 1,327 

framkommer det att hög spridning i respondenternas svar förekommer. Påståendets 

median- och typvärde talar även för att respondenterna tenderar att ställa sig neutral till 

frågan. 

Påstående Medelv. S.avvikelse Median Typvärde Variation 

Alla revisorsassistenter har 

samma förutsättningar för att 

blir befordrad. (10:4) 
4,12 1,107 5 5 1-5 

Företaget kräver att jag någon 
gång måste avlägga prov för 

revisorsexamen. 

(10:5) 

2,73 1,327 3 3 1-5 

Företaget har satt upp en 
utbildningsplan som jag skall 

följa. (10:6) 
4,06 1,153 4 5 1-5 

Företaget låter mig ta eget 

ansvar för min karriär. (10:7) 
1,54 0,675 1 1 1-5 

Tabell 5:4 – Enkätöversikt – fast och skiftande socialisering 

I nästa påstående får respondenterna ta ställning till om det finns en fast utbildningsplan 

som de måste följa (10:6). Påståendets medelvärde på 4,06 tyder på att branschen 

tenderar att använda sig av en förutbestämd utbildningsplan för sina revisorsassistenter. 

Standardavvikelsen på 1,153 visar på en viss spridning i hur respondenterna har valt att 

svara. Genom påståendets median- och typvärde framkommer det även att större delen 

av revisorsassistenterna faktiskt följer en utbildningsplan. Sista påståendet undersöker 

om revisorsassistenterna låtit ta eget ansvar för sin karriär (10:7). Då påståendet är 

kodat på ett omvänt sätt, betyder medelvärdet på 1,54 att revisorsassistenterna i hög 

grad håller med i påståendet. Den låga standardavvikelsen på 0,675 talar även för att en 

större del av respondenterna är överens i frågan, då de svarat på liknande sätt. Median- 

och typvärde visar på att det inte råder någon tveksamhet om att revisorsassistenterna 

får ta sitt eget ansvar för sin karriär.  

Sammanfattningsvis tyder resultatet på att revisorsprofessionen tenderar att använda sig 

av fasta metoder för socialisering. Då samma förutsättning skapas för samtliga 

revisorsassistenter som vill komma vidare i sin karriär, vet revisorsassistenterna när de 
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kan bli befordrade till nästa befattning. Det något lägre medelvärde för frågan 10:5 kan 

ha föranletts av att de ställda kraven för avläggande av revisorsexamen i hög grad inte 

är uttalad. Resultaten från påstående 10:7 tyder på att revisorsassistenter tenderar att 

socialiseras genom skiftande metoder eftersom de får ta eget ansvar för sin karriär. 

Dock med tanke på hur respondenterna valt att besvara övriga påståenden, kan det tänka 

sig att respondenterna jämnställt ”att ta eget ansvar” med att de ta ansvar för 

utbildningsplanens förverkligande. Således finns det grund för att anta att 

revisorsprofessionen trots allt använder sig av fasta metoder för socialisering. 

Följaktligen kommer hypotes H4 att bekräftas till viss del. 

Seriell och Åtskiljande 

Detta taktikpar handlar om huruvida organisationers mer erfarna medarbetare fyller en 

funktion som nyanställdas förebild. Följande hypotes har mynnats utifrån forsknings- 

och teorigenomgången som fördes under studiens referensram: 

H5: Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom seriella metoder för 

socialisering. 

Frågor som ger svar på huruvida revisorsassistenter tenderar att introduceras genom 

seriella metoder tydliggörs i tabellen nedan: 

Påstående Medelv. S.avvikelse Median Typvärde Variation 

Har/hade du en uttalad mentor/ 
handledare/fadder? (9:1) 

2,51 0,804 3 3 1-3 

Identifierar du dig med de 

övriga medarbetarna? (9:3) 
2,82 0,441 3 3 1-3 

Ser du upp till de mer erfarna 

medarbetarna? (9:4) 
2,59 0,629 3 3 1-3 

Tabell 5:5 – Enkätöversikt – seriell och åtskiljande socialisering 

Första påståendet undersöker om revisorsassistenter har en uttalad mentor/handledare/ 

fadder under sin första tid på byrån (9:1). Då dessa frågor endast besvaras med en 

tregradig skala visar medelvärdet på 2,51 att en större andel av revisorsassistenterna 

faktisk hade en uttalad mentor/handledare/fadder i början av sin anställning. 

Standardavvikelsen på 0,804 visar på relativt hög spridning i respondenternas svar, 

dock framkommer det utifrån median- och typvärdet att större delen av assistenterna 

hade en uttalad mentor/handledare/fadder. Dessutom undersöks huruvida det fanns 

andra inom byrån som assistenterna kan identifierar sig med eller som de ser upp till. 

Således ställdes frågan huruvida de känner att de kan identifiera sig med övriga 

medarbetare (9:3). Medelvärdet för denna fråga på 2,82 är tecken på att de flesta 
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revisorsassistenter kan identifiera sig med andra medarbetare på byrån. 

Standardavvikelse på 0,441 visar på låg spridning i respondenternas svar. Median- och 

typvärde visar även på att större delen av revisorsassistenter identifierar sig med övriga 

medarbetare inom sin byrå. 

Vidare tillfrågades revisorsassistenter om de såg upp till sina mer erfarna medarbetare 

(9:4). Frågan tydliggöras om de finns andra inom organisationen förutom 

mentorn/handledaren/faddern som har haft betydelse för revisorsassistenters första tid 

på byrån. Även här tyder medelvärdet på 2,59 och standardsavvikelsen på 0,629 att 

större delen av respondenterna ser upp till de individer som har varit i organisationen 

under längre tid än dem själva. Median- och typvärdet tyder likväl på att seriella 

metoder tillämpas inom revisorsprofessionen.  

Sammantaget tyder ovan resultat på att revisorsbranschen tenderar att luta mot de 

seriella metoderna för socialisering. Tydligast framkommer det utifrån första frågan där 

resultatet visar på att mentorskap och dylikt är mycket vanlig inom revisorsbranschen. 

Även de två senare frågorna visar tecken på att revisorsbranschen skall vara seriellt 

inriktad eftersom revisorsassistenterna både identifierar sig med och ser upp till övriga 

medarbetare inom deras byrå. Resultat från dessa frågor visar på hur revisorsbranschen 

har kunnat upprätta en så enhetligt bild av revisorsbranschen, då individer som har varit 

längre på revisionsbyrån för vidare de regler, normer och företagskultur som byggts upp 

under åren. Utifrån det förda resonemanget kommer hypotes H5 att bekräftas. 

Nekande och accepterande 

Detta taktikpar förknippas med graden i vilket organisationer bekräftar nytillträddas 

identiteter och kvalifikationer. Utifrån teori och forskning kring de nekande och 

accepterande metoderna för socialisering har följande hypotes bildats: 

H6: Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom nekande metoder för 

socialisering 

Påståenden som undersöker huruvida individer accepteras som dem är eller om 

organisationen försöker förändra deras egenskaper och kvalifikationer för att det bättre 

skall stå i linje med det organisationen står för, tydliggörs i tabellen nedan.  
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Påstående Medelv. S.avvikelse Median Typvärde Variation 

Jag blev snabbt accepterad som 
en i ”gänget”. (11:2) 

4,64 0,771 5 5 1-5 

Min personlighet har 

förändrats från min första 

arbetsdag. (11:3) 
2,99 1,342 3 2 1-5 

Mina egenskaper och 
kvalifikationer 

uppmärksammas bland mina 

medarbetare. (11:4) 

4,13 0,813 4 4 1-5 

Företaget har en uttalad policy 
över hur jag skall klä mig. 

(11:5) 
3,15 1,298 3 4 1-5 

Det finns ingen uttalad policy 
om hur jag skall bete mig 

gentemot klienter. (11:6) 
2,69 1,351 3 2 1-5 

Tabell 5:6 – Enkätöversikt – nekande och accepterande socialisering 

Första påståendet undersöker om respondenterna snabbt blev accepterade som en 

medlem i organisationen (11:2). Medelvärdet visar den höga siffran på 4,64 vilket 

betyder att respondenterna i hög utsträckning valt att hålla med i påståendet, det vill 

säga att de på ett snabbt sätt kom in i gänget. Den låga standardavvikelsen på 0,771 

tyder på att de flesta respondenter valt att besvara frågan på liknande sätt, dock har 

samtliga svarsalternativ använts av respondenterna. Median- och typvärdet visar på att 

respondenterna i de flesta fallen instämmer i påståendet.  

Frågan som nämnts ovan är av allmän i karaktär, därmed ställdes ytterligare frågor för 

att undersöka om revisorsassistenter i någon utsträckning har förändrats till följd av 

organisationens förväntningar på dem. Påstående 11:3 tar fasta vid om assistenternas 

personlighet har förändrats under den första tiden då de integrerats med övriga 

medarbetare inom byrån. Genom medelvärdet på 2,99 framkommer det att 

revisorsassistenterna valt att besvara påståendet neutralt, alltså att de varken håller med 

eller tar avstånd från det som påstås. Standardavvikelsen på 1,342 visar på relativt hög 

spridning i respondenternas svar. Medianvärdet visar på liknande resultat som 

medelvärdet, dock visar typvärdet att respondenterna tenderar att delvis hålla med i 

påståendet. Tredje påståendet tar upp frågan om revisorsassistenterna anser att deras 

egenskaper och kvalifikationer i hög grad uppmärksammats av deras kollegor (11:4). 

Medelvärdet på 4,13 tyder på att revisorsassistenterna i de flesta fallen anser att det är 

sant. Den låga standardavvikelsen på 0,813 tyder på att de flesta respondenter valt att 

besvara frågan på liknande sätt. Median- och typvärdet talar även för att assistenternas 

egenskaper och kvalifikationer faktisk uppmärksammades av deras medarbetare.  
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För att ta det ett steg längre tillfrågades respondenterna om det finns policy för hur de 

skall klä sig samt hur de skall bete sig gentemot klienter (11:5 och 11:6). Förstnämnda 

påståendets medelvärde på 3,15 och standardavvikelse på 1,298 tyder på att det till viss 

grad förekommer policys för hur anställda skall klä sig. Även medianvärdet talar för att 

så skulle vara fallet. Då svarsalternativen för detta påstående har kodats omvänt 

framkommer det dock genom typvärdet att respondenterna tenderar att delvis ta avstånd 

från påståendet. Utifrån påstående 11:6 medelvärde på 2,69 framkommer det att det 

delvis finns uttalade policys för hur revisorsassistenterna skall bete sig gentemot sina 

klienter. Standardavvikelsen på 1,351 tyder på relativt hög spridning i respondenternas 

svar. Medianvärdet talar för att revisorsassistenterna tenderar att besvara påståendet 

genom den neutrala svaralternativet, men genom typvärdet framkommer det att de 

framförallt väljer att delvis ta avstånd från det påstådda.  

Utifrån de ovannämnda resultaten går det inte med säkerhet att uttala sig om 

revisorsassistenter socialiseras genom nekande eller accepterande metoder. Dock 

framkommer det att revisorsprofessionen tenderar att vara mer accepterande vid 

socialisering av sina nyanställda, då resultaten visar på att assistenterna egenskaper och 

kvalifikationer oftast uppmärksammades av sina medarbetare. Dessutom framkom det 

att assistenterna snabbt kom in i gänget vilket även tyder på acceptans. Frågan om deras 

personlighet har förändrats gav inget konkret svar, vilket kan ha föranletts av att de inte 

är riktigt medvetna om de har förändrats eller inte. Utfallet på de två sista påståendena 

tolkas som att det inte finns direkta krav på hur revisorsassistenterna skall klä sig eller 

uppträda. Sammantaget visar resultatet revisorsprofessionen tenderar att acceptera sina 

anställda som dem är. Således kommer hypotes H6 att förkastas. 

Integration 

För upprättande av legitimitet för en organisation eller en hel bransch är det viktig att 

skapa förtroende hos allmänheten. Genom institutionaliserade förfaranden kan 

legitimitet upprättas. Utifrån den teoretiska genomgången bildades följande hypotes: 

H7: Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom institutionaliserade metoder 

för socialisering. 

Påståenden som tas upp under detta avsnitt ger indikation på om revisorsbranschen är 

såpass reglerad som den anses vara. Tanken är om revisorsbranschen är så reglerat som 
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tidigare forskning har hävdat, kan det vara högst troligt att branschen använder sig mer 

av de institutionaliserade metoderna för socialisering. Påståenden som undersöker 

huruvida revisorsprofessionen är institutionaliserad eller individualiserad tydliggörs i 

tabellen nedan. 

Tabell 5:7 – Enkätöversikt – Integrationsavsnitt 

I första påståendet (12:1) tas frågan om huruvida revisorsyrket är ett hårt reglerat yrke 

upp. Utifrån medelvärdet på 4,41 framkommer det att respondenterna i större 

utsträckning valt att hålla med i påståendet. Den låga standardavvikelsen på 0,699 tyder 

på att respondenterna har valt att besvara frågan likartat, dock har samtliga 

svarsalternativ använts av respondenterna. Även median- och typvärde talar för att 

revisorsprofessionen skall vara mycket reglerat. Påstående 12:2 är ute efter huruvida 

revisorsassistenterna har fått känsla om att regelefterlevnad är det mest centrala inom 

revisorsyrket. Medelvärdet på 4,09 och standardavvikelsen på 0,786 tyder på att 

regelefterlevnad är en viktig del i revisorernas yrkesutövande. Även median- och 

typvärdet tyder på att de flesta revisorsassistenter väljer att delvis hålla med i 

påståendet. Sista påståendet tar slutligen upp frågan om huruvida lagar och regler är 

viktiga vid upprättande av legitimitet (12:3). Genom medelvärde på 4,49 framkommer 

det att större delen av respondenterna anser att påståendet är sant. Den mycket låga 

standardavvikelsen på 0,591 visar hög grad av överensstämmelse i respondenternas 

svar. Genom median- och typvärde kan det konstateras att lagar och regler är mycket 

viktig för upprättande av legitimitet inom revisorsbranschen. 

Sammantaget tyder resultaten på att revisorsbranschen tenderar att använda sig av de 

institutionaliserade metoderna för socialisering. Då resultaten ifrån de olika taktikparen 

visar på att revisorsbranschen tenderar i stor utsträckning att de institutionaliserade 

metoderna, tillsammans med resultaten för dessa övergripande frågor finns det grund 

för att anta att socialiseringen inom revisorsbranschen är institutionaliserad. Således 

kommer hypotes H7 att bekräftas.   

Påstående Medelv. S.avvikelse Median Typvärde Variation 

Revisorsyrket är hårt 

reglerat (12:1) 
4,41 0,699 4, 5 5 1-5 

Regelefterlevnad är det mest 

centrala inom revisorsyrket. 

(12:2) 
4,09 0,786 4 4 1-5 

Lagar och regler är viktiga 

för att upprätta legitimitet 

för revisorsyrket. (12:3) 
4,49 0,591 5 5 2-5 
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5.1.3 Sammanfattning och diskussion 

Jones (1986) och Van Maanen och Schein (1979) valde att konstruera två olika typer av 

socialisering, den institutionaliserade och den individualiserade, där de hade som 

utgångspunkt att en organisation antingen utgick från specifik kompetens och att alla 

skulle utgå ifrån samma värderingar för att skapa legitimitet, eller genom mer individ 

anpassade upplägg där organisationen mer såg till individers egenskaper. 

Utifrån de föregående avsnitten kan resultat tolkas som att revisorsprofessionens 

socialisering kategoriseras av mer institutionaliserade metoder. Detta framkommer på 

ett tydligt sätt för respektive taktikpar, där nästan samtliga av studiens hypoteser 

antingen bekräftas helt eller delvis. Det som kan utläsas ifrån föregående avsnitt är dock 

att den sista delen, Integrationen, är den del som tydligast visar på att 

revisorsprofessionen till största del använder sig av institutionaliserade metoder, då 

samtliga medelvärden presterar ett värde över 4 och har en liten standardavvikelse. 

Enligt Larsson och Engdahl (2011) socialiseras och särskiljs revisorer inte bara genom 

utbildningar utan även genom regelefterlevnad. Vilket kan vara en förklaring till att 

Integrationen påverkar utformningen mer än övriga taktiker. En annan tänkbar 

förklaring kan vara såsom Anderson-Gough et al (2002), Elg och Jonnergård, (2011) 

och Fogarty (2000) antyder, att revisorsbranschen karaktäriseras till stor del av att 

efterleva ett komplext ramverk vad gäller både arbetsuppgifter och utförande. Detta 

ramverk styrs, i Sverige, till stor del av Revisorslagen (2001:883) och 

Revisorsnämndens rekommendationer.  

I och med att revisorsbranschen är hårt reglerad, vilket även intervjurespondenterna 

bekräftat. I och med att revisorn exempelvis enligt lag behöver avklara viss praktisk 

utbildning och genomgång av högre studier för att få avlägga revisorsexamen, så 

inverkar dessa bestämmelser givetvis exempelvis hur professionen väljer att utforma 

sina interna utbildningar. Resultaten som framkommer ifrån studiens första taktikpar 

stämmer till stor del överens med Van Maanens och Scheins (1979) antagande om att 

organisationer som eftersträvar att uppnå legitimitet tenderar att socialisera sina 

nyanställda genom mer kollektiva metoder. Genom kollektivet skapas en enhetlig bild 

av branschen, vilket även leder till att legitimitet upprätthålls (DiMaggio och Powell, 

1983; Fogarty, 1992). Eftersom revisorsprofessionens verksamhet bygger på att 

upprätthålla förtroende hos allmänheten är det logiskt att de vill skapa en enhetlig bild 
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av branschen (Ashforth och Saks, 1996; Elliot, 1972; Parson, 1939). Därmed är det 

viktigt att alla revisorsassistenter uppträder i enlighet med de normer som existerar, 

samt att deras kvalifikationer och kunskaper byggs upp utifrån en gemensam bas, vilket 

sker bäst genom gemensamma och standardiserade utbildningar och aktiviteter. Detta 

tyder till stor del på att de kollektiva metoderna används till större del inom 

revisorsbranschen. 

Dessa resonemang kan med fördel även appliceras för de resultat som generats inom det 

formella/informella taktikparet. Van Maanen och Scheins (1979) teori antyder att mer 

akademiskt krävande yrken inleds oftast med en formell utbildning. Studiens resultat 

tyder också på detta då medelvärdet för påstående 7:1 hamnar på 4, vilket innebär att 

samtliga nyanställda revisorsassistenter skickas på utbildning i början av sin karriär. 

Genom att socialisera de nyanställda på ett mer formellt sätt, tillförsäkrar sig 

organisationen om att individerna förblir lojala. Dessutom är upprätthållande av 

legitimitet en viktig del inom revisorsbranschen, vilket är ett skäl till att formella 

metoder är mer passande inom organisationer som revisorsbyråer (DiMaggio och 

Powell, 1983; Fogarty, 1992). Genom formella introduktioner, utbildningar och 

aktiviteter skapas förtroende hos allmänheten. Detta eftersom allmänheten kan försäkra 

sig om att branschen håller en viss standard.   

De tredje och fjärde taktikparens, Sekventiell/Slumpvis och Fast/Skiftande, resultat kan 

kopplas till de rekommendationer och regler som bland annat Revisorslagen 

(2001:883), Revisorsnämnden (2012a) och Föreningen auktoriserade revisorer 

upprättat. I dessa ramverk står det klart och tydligt vad som krävs för att en 

revisorsassistent skall kunna klättra inom revisorsyrket, där det främsta målet är att få 

sig tilldelad titeln godkänd eller auktoriserad revisor. Resultaten av studien tyder på att 

revisorsbranschen till stor del använder sig av den sekventiella taktiken, vilket är 

förenligt med tidigare forskning som menar på att bland annat utbildningar och 

normbildningar lär nyanställda på ett logiskt sätt deras roll. Detta genom att 

professionen utvecklar revisorsassistentens kompetens längsmed en process, då 

exempelvis arbetsuppgifternas svårighetsgrad ökar gradvis med individens kompetens. 

(Ashforth och Saks, 1996; Jones, 1986; Van Maanen och Schein, 1979) I och med att de 

nyanställda vet om vad som krävs för att ta nästa steg i karriären, menar Van Maanen 

och Schein (1979) att detta tyder på att revisorsassistenterna har rätt förutsättningar för 
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att utvecklas i succesiv takt som genererar motivation hos individerna. Detta tyder på att 

revisorsprofessionen utgår ifrån en sekventiell och en fast taktik, vilket enligt vår 

mening är ett logiskt resultat då vi redan under universitetsutbildningen fått vetskap om 

professionens olika befattningsstadier och att det krävs genomgång av vissa 

utbildningar för godkännande. Dock kan det anses som en nyhet vad gäller tidsaspekten 

när det kommer till att vissa utbildningar måste genomgås innan revisorsassistenten får 

möjlighet till att avlägga prov för revisorsexamen. Bland annat tyder resultaten ifrån de 

semi-strukturerade intervjuerna på att samtliga respondenter genomgick minst kurser 

såsom revisionsettan, tvåan och trean. 

För att en revisorsassistent skall tillgodose sig den arbetsmetod, normbildning, med 

mera, som förekommer inom revisorsprofessionen tyder studiens resultat på att 

mentorskapet är en väldigt central funktion. Resultaten tyder på att en överhängande del 

av respondenterna har tillgång till en mentor/handledare/fadder. Tidigare forskning 

såsom Chao et al (1992) och Ostroff och Kozlowski (1992) menar på att mentorskapet 

ofta är en av de viktigaste funktionerna för inlärning av arbetsmetoder för nyanställda. 

Van Maanen och Schein (1979) antyder dessutom att mentorn är en central funktion i 

organisationer som är mer strukturella och som utgår ifrån att skapa enhetlighet. Vilket 

revisorsprofessionen gång på gång blir bevisat för att vara, enligt studiens resultat. I och 

med att revisorsprofessionen är så pass reglerad som den är, gäller det för 

revisorsbyråerna att upprätthålla enhetligheten och legitimiteten för att samhällets 

förtroende skall kvarstå. Studiens resultat tyder med andra ord på att nyanställda 

revisorsassistenter tar lärdom av mer erfarna medarbetare, vilket är professionens 

primära punkt för att generera enhetlighet. Detta tyder till stor del på att professionen 

utgår ifrån en seriell taktik, där bilden av att mer erfarna medarbetare skall ge 

nyrekryterade en känsla av att en dag kunna bli lika duktiga och professionella som de 

äldre. Detta framkommer även tydligt ifrån studiens resultat, som visar på att 

respondenterna till stor del identifierar sig och ser upp till de mer erfarna medarbetarna. 

Detta skulle mycket väl kunna vara en tanke till varför revisorsprofessionens 

företagskultur och normbildning utkristalliserar sig på det sätt som det gör. 

Men frågan är, utgår revisorsprofessionen enbart ifrån att specialisera sig och generera 

enhetlighet genom att samtliga anställda skall ha samma utgångspunkter vad gäller 

attityder och kompetens. Studiens resultat pekar på att majoriteten av respondenterna 
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kände sig snabbt som en del av företaget och att deras kvalifikationer och egenskaper 

ofta uppmärksammades hos deras medarbetare. Dessutom ifrån semi-strukturerade 

intervjuerna framkom liknande resultat. Enligt tidigare forskning tyder detta på att 

revisorsprofessionen utgår ifrån en accepterande taktik, vilken talar emot tanken om att 

professioner som vill specialisera sina nyanställda för att generera enhetlighet använder 

sig av den nekande taktiken. (Ashforth och Saks, 1996; Elliot, 1972; Parson, 1939) 

Dessa resultat talar alltså emot tidigare forskning, detta eftersom att 

revisorsprofessionen specialiserar sig i att tillhandahålla samhället med tillförlitlig 

information vad gäller företags räkenskaper. Alltså utbildas alla på liknande sätt för att 

generera enhetlighet och legitimitet. Dock tyder resultaten på att attityder och 

personlighet ses som en tillgång för professionen, bara alla har samma utgångspunkt 

vad gäller arbetsutförande och professionalitet. Detta antagande kan kopplas till tidigare 

forskning som menar att revisorsprofessionen vill bygga sitt yrke med utgångspunkt i en 

gemensam värdegrund för att tillgodose samhället med objektivitet och integritet. 

(Grey, 1998; Siegel et al, 1991). Detta är för vår del ett intressant resultat då vi kommit 

fram till att det centrala inom revisorsprofessionen alltså är efterlevnad av regler och 

normer, men att nyanställdas personlighet och kvalifikationer ses som en tillgång. Detta 

kan med stor sannolikhet förklaras av att nyanställda revisorsassistenter besitter en god 

grundförståelse för revisorsyrket när de examineras ifrån universitetet. I och med att 

revisorsassistenten valt att studera vidare, visar det både på ökad kunskap och drivkraft 

till att prestera, vilket kan visa revisorsprofessionen att individen vill och har rätt 

förutsättningar för att avlägga prov för revisorsexamen. Med andra ord kan vi ifrån vår 

sida anta att socialiseringsprocessen påbörjas innan revisorsassistenten överhuvudtaget 

är rekryterad, alltså processen påbörjas redan under universitetstiden, vilket även 

tidigare forskning tyder på. (Anderson-Gough et al, 2002; Siegel, 1991) 

5.2 Fördjupad analys 

I detta avsnitt presenteras bakomliggande faktorer som kan ge indikation på varför 

resultaten ifrån den deskriptiva analysen utföll som de gjorde. Utifrån en faktoranalys 

kommer de beroende variablerna att grupperas i så kallade faktorer, vilket kommer att 

tydliggöra påståendenas och/eller frågornas relation till varandra (Ejlertsson, 2005). 

Därefter beräknas faktorernas totala medelvärden, detta för att jämföra faktorernas 

värden mellan varandra för att på så sätt klargöra dess betydelse för socialiseringens 
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utformning. Genom regressions- och korrelationsanalyser kan dessutom faktorerna 

studeras mot studiens oberoende- och kontrollvariabler. Med andra ord kommer 

socialiseringen att analyseras mot den oberoende variabeln revisionsbyrå och antal 

auktoriserade revisorer samt kontrollvariablerna kön, ålder, utbildning och 

anställningsår. Utifrån dessa analyser kommer en djupare diskussion kring 

bakomliggande faktorer som kan ha inverkat på hur revisorsprofessionens socialisering 

utformats. Utifrån dessa två avslutande analyser kommer bland annat konstaterande 

över underhypoteserna 1a, 1b, 2a och 2b dras.  

5.2.1 Faktor- och reliabilitetsanalys 

I detta avsnitt presenteras genomförandet av studiens faktoranalys. Utifrån 

faktoranalysen genereras så kallade faktorer som syftar till att ge översikt över hur olika 

påståenden/frågor hänger samman med varandra. (Ejlertsson, 2005)  

Rotated Component Matrix 

 Faktor 1 Faktor 6 Faktor 4 Faktor 2 Faktor 5 Faktor 7 Faktor 3 

Fr. 7.2 ,873             

Fr. 7.1 ,846             

Fr. 7.4 ,697             

Fr. 7.5 ,677             

Fr.11.6               

Fr. 7.7   ,774           

Fr. 10.2   ,675           

Fr. 7.8   ,608       ,492   

Fr. 10.6   ,472           

Fr. 11.5   -,466           

Fr. 9.1               

Fr. 11.2     ,773         

Fr. 9.3     ,720         

Fr. 11.4     ,595         

Fr. 9.4     ,521         

Fr. 10.5               

Fr. 8.2       ,699       

Fr. 8.4       ,662       

Fr. 8.1       ,643       

Fr. 8.3       ,571       

Fr. 12.3         ,843     

Fr. 12.2         ,831     

Fr. 12.1               

Fr. 7.6           ,688   

Fr. 11.3           ,623   

Fr. 10.7           -,530   

Fr. 10.4             ,751 

Fr. 10.3             ,722 

Tabell 5:8 – Faktorernas laddningar 

Den första körningen av studiens påståenden resulterade i att faktoranalysen 

konstruerade tio olika faktorer (Bilaga 4a). Då kurvan i ”Scree plot”-tabellen började 
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avta vid faktor sju, samtidigt som ”eigenvalue” värdena för faktorerna åtta till tio var 

marginellt över värdet 1 genomfördes ytterligare en faktoranalys begränsad till dessa sju 

faktorer (Bilaga 4a-b). I Tabell 5:8 visas de sju faktorer som den andra körningen 

genererade. Samtliga faktorer reliabilitets testades genom ett Cronbach´s Alpha test för 

undersökning av faktorernas relevans för vidare analys. Utfallet blev att fem av de sju 

faktorerna nådde upp till reliabilitetskravet, med ett Cronbach´s alpha värde 

överstigande 0,6. (Bilaga 4d; Hair et al, 1998) Då faktor 6 och 7 uppvisade låg grad av 

reliabilitet lämnades de utan avseende för vidare analys.  

De fem faktorer som bildats utifrån faktoranalysen och som även mött 

reliabilitetskravet, genomgick i efterföljande steg en ny faktoranalys. Analysen 

uppvisade samma resultat som den föregående vilket tyder på robusthet. Dessa fem 

faktorer kan dessutom med fördel kopplas till studiens teoretiska referensram. Enligt 

Jones (1986) kan taktikparen som mynnades av Van Maanen och Schein (1979) 

kategoriseras i grupperna kontext, kontenta och interpersonell aspekt. Inom kategorin 

kontext ingår taktikparen kollektiv/individuell samt formell/informell. För dessa 

taktikpar genererades två av fem faktorer, där enbart påståenden till dessa par kunde 

knytas. Följaktligen kommer dessa två faktorer att återges som ”Faktor 1- Kontext 1” 

och ”Faktor 2 – Kontext 2”, där den första innefattar både frågor för 

kollektiv/individuell och formell/informell, medan den andra faktorn endast består av 

påståenden som innefattar formell/informell. Jones (1986) delade även in taktikparen 

sekventiell/slumpvis och fast/skiftande under kategorin kontenta. Utifrån faktoranalysen 

genererades en av faktorerna som inkluderade påståenden/frågor som tillhör denna 

grupp. Således kommer denna faktor benämnas ”Faktor 3 – Kontenta”.  

Vidare menade Jones (1986) att taktikparen seriell/åtskiljande och 

nekande/accepterande kunde kategoriseras som taktik tillhörande den interpersonella 

aspekten. Utifrån faktoranalysens konstruerande av faktorer skapades en faktor som 

tillsammans innefattar båda taktikparens påståenden/frågor. Därmed kommer denna 

faktor att kallas för ”Faktor 4 – Interpersonell aspekt”. Slutligen återstår en faktor som 

innehåller påståenden/frågor som förknippas med huruvida revisorsbranschen är 

institutionaliserad eller individualiserad. Dessa påståenden/frågor syftar till att vara en 

övergripande och integrerande del, därmed kommer faktorn att anges som ”Faktor 5 – 

Integration”. Nedan återges i tabell 5:9, de olika faktorer som genererats utifrån 
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faktoranalysen och som studeras vidare. Dessutom presenteras vilka påståenden som 

ingår och vilka taktikpar som behandlas i respektive faktor: 

Faktor Benämning Ingående påståenden Ingående taktikpar Cronbach´s Alpha 

1 Kontext 1 7:1, 7:2, 7:4, 7:5 
Kollektiv och Individuell 

Formell och Informell 
0,818 

2 Kontext 2 8:1, 8:2, 8:3, 8:4 Formell och Informell 0,617 

3 Kontenta 10:3, 10:4 
Sekventiell och Slumpvis 

Fast och Skiftande 
0,570 

4 Interpersonell 9:3, 9:4, 11:2, 11:4 
Seriell och Åtskiljande 

Nekande och Accepterande 
0,660 

5 Integration 12:2, 12:3 Individualiserad och Individualiserad 0,738 

6 Faktor 6 7:7, 7:8, 10:2, 10:6, 11:5 Blandat (Ej medtagen) 0,486 

7 Faktor 7 7:6, 10:7, 11:3 Blandat (Ej medtagen) 0,136 

Tabell 5:9 – Sammanfattning av faktorer 

Det som kan uttydas av ovanstående tabell är att ett antal påståenden har uteslutits 

eftersom de ingår i en faktor som inte uppfyller reliabilitetskravet samt att de inte kan 

kopplas till någon av Jones (1986) kategorier. (Bilaga 4d)  

Några av de påståenden som ingår i de två faktorer som är borttagna är studiens 

kontrollfrågor, alltså påståendena 7:6, 7:8, 10:7, 11:3 och 11:5. Detta innebär att dessa 

påståenden har kopplats till faktorer som inte är reliabla och som behandlar många olika 

inslag av taktik. Som kan uttydas ifrån studiens deskriptiva analys, uppvisar dessa 

påståenden ett medelvärde som till största tillfaller mittenalternativet. Detta har redan i 

den deskriptiva analysdelen kunnat anses vara ett problem, då dessa inte uppnådde den 

önskade effekten, alltså att respondenterna skall svara tvärtom. Detta har medfört att 

vissa hypoteser enbart kunnat ha bekräftats till viss del. Om studiens kontrollfrågor 

uteslutits ifrån början hade utfallet i den deskriptiva analysen blivit mer klarare då dessa 

påståenden drog ner det totala medelvärdet. Bryman och Bell (2005) menar att detta 

skulle kunna kopplas till att dessa kontrollfrågor inte varit utformade på ett klart sätt, 

vilket gjort att respondenterna kunnat misstolka påståendets innebörd. Detta behöver 

alltså med andra ord inte innebära att själva påståendets innehåll är felaktigt, dock kan 

påståendets struktur vara otydlig. Det skall dock förtydligas att genom faktoranalysen 

bortses dessa kontrollfrågor vilket leder till att dessa inte påverkar den fördjupade 

analysen. 
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5.2.2 T-test – jämförande analys 

I detta avsnitt kommer ett index skapas utifrån de fem faktorer som genererats av 

studiens faktoranalys, detta för att kunna jämföra de olika faktorerna sinsemellan. Med 

andra ord kommer utfallet ifrån testet att resultera i ett systematiskt tankesätt där det går 

att rangordna respektive faktors betydelse för socialiseringens utformning. Praktiskt sett 

innebär ett T-test att medelvärden för respektive faktorers påståenden/frågor sätts 

samman till ett gemensamt medelvärde (Hair et al, 1998). Dessa resultat som 

presenteras innehåller enbart svar av respondenter som genomfört hela enkäten, detta 

innebär att respondenter som svarat Vet ej/Ej applicerbart är helt borttagna likaså de 

som hoppat över någon fråga. Det skall tilläggas att ytterligare ett T-test har genomförts 

genom att inkludera samtliga insamlade svar, dock framkommer liknande resultat som 

när vi enbart beaktar de respondenter som svarat på hela enkäten. Valet att ta bort 

respondenter som inte besvarat hela enkäten leder till att en mer rättvisande bild av 

faktorernas betydelse för socialiseringens utformning upprättas. Detta innebär att 

samtliga medelvärden är beräknade utifrån 65 respondenters svar.   

För att kunna jämföra taktikerna mellan varandra var vi i behov av att koda om de 

faktorer som inkluderade påståenden med femgradig likertskala till en tregradig. Detta 

skedde genom sammanslagning av svarsalternativen ”Tar helt och hållet avstånd” och 

”Tar delvis avstånd” samt ”Håller helt och hållet med” och ”Håller delvis med”. Den 

förstnämnda sammanslagningen kodades om till ”1” och den sistnämnda till ”3”. 

Mittenalternativet ”Varken eller” får vara kvar för att möta upp den tregradiga skalans 

alternativ ”ibland”, vilket även innebär att alternativet kodas om till ”2”. Detta innebär 

att vi slutligen kan skapa en tabell för vilken faktor som har större inverkan på 

socialiseringen än en annan faktor. Nedan kommer vi att studera respektive faktor var 

för sig för att till slut skapa en uppfattning över vilken faktor som har störst inverkan på 

socialiseringens utformning. 

Nedan presenteras tabell för faktorers inverkan på socialiseringen. I tabellen tydliggörs 

faktorernas medelvärden. Dessutom presenteras skillnader i medelvärdet och 

signifikansen mellan två faktorer. Förkortningarna i tabellen innebär som följande: 

Kontext1=Faktor 1, Kontext2= Faktor 2, Kontenta= Faktor 3, Interpersonell=Faktor 4 

och Integration= Faktor 5. 
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Faktor 1 Faktor 2 Faktor 1 

Medelvärde 

Faktor 2 

Medelvärde 

Skillnad 

Medelvärde 

Signifikans 

Kontext1 Kontext2 2,61 2,08 0,53 0,000 

Kontext1 Kontenta 2,61 2,68 -0,07 0,534 

Kontext1 Interpersonell 2,61 2,78 - 0,17 0,027 

Kontext1 Integration 2,61 2,90 - 0,29 0,001 

Kontext2 Kontext1 2,08 2,61 -0,53 0,000 

Kontext2 Kontenta 2,08 2,68 -0,60 0,000 

Kontext2 Interpersonell 2,08 2,78 -0,70 0,000 

Kontext2 Integration 2,08 2,90 -0,82 0,000 

Kontenta Kontext1 2,68 2,61 0,07 0,534 

Kontenta Kontext2 2,68 2,08 0,60 0,000 

Kontenta Interpersonell 2,68 2,78 -0,10 0,222 

Kontenta Integration 2,68 2,90 -0,22 0,004 

Interpersonell Kontext1 2,78 2,61 0,17 0,027 

Interpersonell Kontext2 2,78 2,08 0,70 0,000 

Interpersonell Kontenta 2,78 2,68 0,10 0,222 

Interpersonell Integration 2,78 2,90 -0,12 0,025 

Integration Kontext1 2,90 2,61 0,29 0,001 

Integration Kontext2 2,90 2,08 0,82 0,000 

Integration Kontenta 2,90 2,68 0,22 0,004 

Integration Interpersonell 2,90 2,78 0,12 0,025 

Tabell 5:10 – Inverkan på socialiseringen 

Faktor 1 – Kontext1 

Den första faktorn, Kontext1, består av de två första taktikparen kollektiv/individuell 

och formell/informell (Ardts, 2001; Ashforth och Saks, 1996; Jones, 1986; Van Maanen 

och Schein, 1979) Vad som kan uttydas i Tabell 5:10 – Inverkan på socialisering – 

uppstår en jämförelse som inte uppfyller signifikansnivån på 0,05. Denna jämförelse är 

Kontext 1 och Kontenta som har en signifikans på 0,534. Med anledning till detta kan 

inte denna jämförelse tas med i denna undersökning eftersom att det inte finns några 

skillnader mellan faktorerna. Däremot kan de tre övriga jämförelserna studeras, där vi 

kan uttyda att Kontext 1 har större inverkan än Kontext 2, men mindre betydelse än 

Integration och Interpersonell. Detta kan anses som att Kontext 1 har en relativt 

begränsad betydelse för hur socialiseringsprocessen inom revisorsprofessionen utformar 

sig, då det endast har större inverkan än Kontext 2. 

Faktor 2 – Kontext 2 

Den andra faktorn, Kontext 2, består enbart av ett taktikpar vilket är det 

formella/informella taktiken (Ardts, 2001; Ashforth och Saks, 1996; Jones, 1986; Van 

Maanen och Schein, 1979). Vad som kan uttydas i Tabell 5.10 – Inverkan på 

socialisering – uppstår ingen jämförelse som inte uppfyller signifikansnivån på 0,05, 

vilket innebär att vi kan studera samtliga faktorers medelvärden emot varandra. Detta 
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innebär att vi kan uttyda att Kontext 2 har mindre inverkan än samtliga övriga faktorer 

på socialiseringens utformning. Detta kan anses som att Kontext 2 har väldigt 

begränsad, eller snarare ingen, betydelse för hur socialiseringsprocessen inom 

revisorsprofessionen utformar sig. Dessa resultat tyder på att andra beroende faktorer 

har stor inverkan på hur exempelvis utbildningar och inlärningsprocesser utformar sig, 

vilket innebär att Kontext 2 mer blir en konsekvens av hur övriga faktorer utformar sig. 

Faktor 3 – Kontenta 

Den tredje faktorn, kontenta, består av taktikparen fast/skiftande och 

sekventiell/slumpvis (Jones, 1986; Van Maanen och Schein, 1979). Vad som kan 

uttydas i Tabell 5:10 – Inverkan på socialisering – uppstår två jämförelser som inte 

uppfyller signifikansnivån på 0,05. Dessa jämförelser är Kontenta och Kontext1 och 

Kontenta och Interpersonell som har en signifikans på 0,534 respektive 0,222. Med 

anledning till detta kan inte dessa jämförelser tas med i denna undersökning eftersom att 

det inte finns några skillnader mellan faktorerna. Däremot kan de två övriga 

jämförelserna studeras, där vi kan uttyda att Kontenta har större inverkan än Kontext 2, 

men mindre betydelse än Integration. Detta kan anses som att Kontenta precis som 

föregående faktor Kontext 1, har en relativt begränsad betydelse för hur 

socialiseringsprocessen inom revisorsprofessionen utformar sig.  

Faktor 4 – Interpersonell  

Den fjärde faktorn, Interpersonell, består av två taktikpar och inkluderar taktikparen 

Seriell/Åtskiljande och Nekande/Accepterande. (Jones, 1986; Van Maanen och Schein, 

1979). Vad som kan uttydas i Tabell 5:10 – Inverkan på socialisering – uppstår en 

jämförelse som inte uppfyller signifikansnivån på 0,05. Denna jämförelse är 

Interpersonell och Kontenta som har en signifikans på 0,222. Med anledning till detta 

kan inte denna jämförelse tas med i denna undersökning eftersom att det inte finns 

några skillnader mellan faktorerna. Däremot kan de tre övriga jämförelserna studeras, 

där vi i kan uttyda att Interpersonell har större inverkan än Kontext 1 och Kontext 2, 

men mindre betydelse än Integration. Detta kan anses som att Interpersonell har en 

relativ betydelse för hur socialiseringen inom revisorsprofessionen utformar sig.  
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Faktor 5 – Integration 

Den femte faktorn, integration, behandlar på vilket sätt revisorsyrket har blivit föremål 

för regleringar både från statliga myndigheter som professionella organisationer. För 

faktorn integration kan det i Tabell 5:10 – Inverkan på socialisering – uttydas att det 

inte förekommer någon jämförelse som har ett för lågt signifikansvärde. Med anledning 

av detta kan samtliga jämförelser tas i anspråk för undersökning eftersom att det inte 

förekommer några skillnader mellan faktorerna. Vad som kan uttydas är att faktorn 

Integration har större inverkan på socialiseringsprocessen än samtliga övriga faktorer. 

Detta kan anses som att Integrationen har störst betydelse jämfört med övriga faktorer 

vad gäller hur socialiseringsprocessen inom revisorsprofessionen utformar sig. 

5.2.2.1 Sammanfattning och Diskussion 

Rangordning Faktor Medelvärde 

1 Integration 2,90 

2 Interpersonell 2,78 

3 Kontenta 2,68 

4 Kontext1 2,61 

5 Kontext2 2,08 

Tabell 5:11: Faktorernas inverkan på socialiseringen 

Utifrån de föregående avsnitten kan resultaten tolkas som att revisorsprofessionens 

socialisering karaktäriseras av institutionaliserade metoder. Det som kan utläsas i Tabell 

5:11 är att faktorerna kan rangordnas efter vilken faktor som har störst inverkan på 

socialiseringsprocessen utformning. Rangordningen ser ut som följande: Interpersonell, 

Kontenta, Kontext1 och Kontext2. Enligt Larsson och Engdahl (2011) socialiseras och 

särskiljs revisorer inte bara genom utbildningar utan även genom regelefterlevnad. 

Vilket kan vara en förklaring till att Integrationen påverkar utformningen mer än övriga 

faktorer. I och med att revisorsbranschen är hårt reglerad (Elg och Jonnergård, 2011) är 

det naturligt att övriga faktorer inverkar mindre än den faktor som inkluderar 

regelefterlevnad. I och med att revisorn exempelvis enligt lag behöver avklara viss 

praktisk utbildning och högre studier för avläggande av revisorsexamen, så inverkar 

detta exempelvis på hur professionen väljer att utforma sina interna utbildningar inom 

faktorerna Kontext 1 och Kontext 2.  

I och med att revisorsprofessionen till stor del bygger på legitimitetsskapande samt styrs 

av lagstiftning kan detta även tyda på att den teoretiska utgångspunkten och 

revisorsprofessionens verklighet överensstämmer. Detta grundar sig framförallt i att 
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upprätthållande av legitimitet sker genom revisorns opartiskhet, självständighet och 

tystnadsplikt, vilket beskrivs bland annat i Aktiebolagslagen (2005:551), revisorslagen 

(2001:883) och förordningen (1995:665) om revisorer. Detta går att uttyda främst 

genom de krav och bestämmelser som förekommer kring revisorns inträde och 

yrkesutförande. Samhället har i allt större utsträckning ställt krav på att revisorn skall 

agera med försiktighet, noggrannhet, integritet och kompetens. Därmed har det blivit 

centralt för revisorsyrket att bygga sin verksamhet på en gemensam värdegrund såsom 

objektivitet och integritet. (Grey, 1998; Siegel et al, 1991; Öhman, 2004). Vilket är ett 

centralt argument för varför faktorn Integration inverkar till största del på 

socialiseringsprocessens utformning. 

Förutom att Integrationen har en stor inverkan på socialiseringens utformning inom 

revisorsbranschen har även faktorn Interpersonell stor betydelse. Utifrån den 

information som insamlades genom den semi-strukturerade intervjun framkom att 

tryggheten, att alltid kunna vända sig till någon vid problem var en viktig faktor för hur 

respondenterna kände att de växte in i professionen. Även om inte alla hade uttalade 

mentorer, menade alla respondenter att de kunde gå till vem som helst på byrån med en 

fråga. Ostroff och Kozlowiski (1993) kom fram till att mentorskap inom en organisation 

skapar en stor fördel för de nyanställda, då dessa på ett enkelt sätt kan lära sig de 

normer som existerar på ett effektivt sätt, genom att ta lärdom av så kallade förebilder. 

Som kan ses i analysen av den semi-strukturerade intervjun hade ett par respondenter en 

uttalad mentor, medan vissa kunde mer fritt ta hjälp av vem som helst. Chao et al (1992) 

menade att genom att individen arbetar enskilt men tar hjälp vid svåra situationer ger 

detta den nyanställde större motivation till att vidareutvecklas och klättra inom 

organisationen. Detta skulle kunna ses som en central funktion inom 

revisorsprofessionen där inlärning av exempelvis normer och arbetssätt är viktiga 

komponenter inom faktorn Interpersonell, vilket tyder på att studiens resultat kan 

sammankopplas till tidigare forskning.  

Genom att revisorsassistenterna kan identifiera sig med och ser upp till de mer erfarna 

medarbetarna skapas en starkare företagskultur inom organisationen. (Van Maanen och 

Schein, 1979). Detta är ett ytterligare ett utmärkt argument för varför Interpersonell har 

en större inverkan på socialiseringen inom revisorsprofessionen. Detta eftersom att om 

assistenten blir motiverad till att bli som de mer erfarna medarbetarna kommer det per 
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automatik leda till att assistenten exempelvis vill vidareutbildas och förklara hur 

gruppdynamiken utformar sig och varför, vilket påverkar hur professionen väljer att 

anpassa sina utbildningar och inlärningsprocesser.  

Faktorerna Kontenta och Kontext 1, har mindre inverkan än faktorerna Integration och 

Interpersonell på socialiseringsprocessens utformning. Detta kan indikera på att 

aktiviteter såsom utbildningar och olika befattningssteg utformas till stor del efter de 

krav som förekommer för att skapa legitimitet. Detta innebär att professionen väljer att 

introducera sina nyanställda på ett sådant sätt att de skapar ramar för vad en nyanställd 

skall genomgå för att kunna anses som en fullvärdig medlem i professionen. Alltså om 

en revisorsassistent genomgår samtliga krav som gäller för att kunna bli fullvärdig 

medlem, skall assistenten även ha uppfyllt krav för avläggande av revisorsexamen. 

Resonemanget grundar sig i att de rekommendationer och lagar som Revisorsnämndens 

satt upp är till för att tillförsäkra kvaliteten på revisorer.  

Den faktor som har minst inverkan på hur socialiseringsprocessen inom 

revisorsprofessionen utformar sig är Kontext 2. Samtliga övriga faktorer har större 

medelvärden, vilket innebär att Kontext 2 inom revisorsbranschen endast påverkas av 

hur de andra taktikerna appliceras inom branschen. I och med det som nämnts i 

föregående stycke, styrs revisorsprofessionens socialisering till största del av 

legitimitetsskapande och regelefterlevnad. Detta i sin tur påverkar hur 

revisorsprofessionen väljer att introducera sina nyanställda. I Kontext 2 inkluderas 

bland annat, om den nyanställde fått möjlighet till att praktiskt öva på revision och om 

dennes arbete granskas och kontrolleras av mer erfarna medarbetare eller genom 

datoriserade system. Orsaker till att denna faktor har minst inverkan på socialiseringens 

utformning kan bero på att revisorsassistenter redan under universitetstiden kommit i 

kontakt med arbetet som omfattar revisorns arbete. Detta leder till att denna aktivitet 

inte är så högt prioriterad. Detta innebär dessutom att socialiseringen påbörjat redan 

innan inträdet till byrån. Siegel et al (1991) menar att ekonomiutbildningarna idag är 

anpassade för att studenterna skall kunna bemöta verkligheten på bästa sätt. Anderson-

Gough et al (2002) och Grey (1998) kan hålla med om dessa tankegångar till viss del, 

då de menar att förkunskaperna hos en nyanställd revisorsassistent ligger på en god 

nivå, dock besitter inte revisorsassistenten spetskompetens.  
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Ett annat påstående som ingår i Kontext 2 är om respondenterna fick sitta med någon 

erfaren medarbetare under sina första uppdrag. Utifrån de semi-strukturerade 

intervjuerna framkom det att samtliga respondenter hade erfarna medarbete vid sin sida 

under sina allra första uppdrag, dock tenderar enkätsvaren inte vara lika självklara men 

tyder på samma utfall. Detta är dessutom förenligt med tidigare forskning, där bland 

andra Anderson-Gough et al (2002) studies resultat tyder på denna process. Frågan blir 

därmed varför faktorn inte har en större inverkan på socialiseringsprocessen, i och med 

att faktorn som behandlar mentorskap, interpersonell, har näst störst inverkan. Det kan 

antas bero på att revisorsbranschen har sedan långt tillbaka i tiden utgått ifrån att lära 

sig av mer erfarna medarbetare (Watts och Zimmerman, 1983). Detta kan med andra 

ord förklaras av revisorsprofessionens normbildning där mentorskapet är centralt. Med 

andra ord kan dessa resultat tolkas som att mentorn inte enbart är central för 

socialiseringsprocessens socialisering, utan även under senare steg. Resultaten innebär 

med andra ord att mentorn inte enbart lär ut arbetsmetoder, utan även ses som en 

förebild (Chao et al, 1992; Ostroff och Kozlowiski; 1993) 

5.2.3 Regressions- och korrelationsanalys 

I detta avsnitt kommer regressions- och korrelationsanalys av de ovannämnda fem 

faktorerna att genomföras, i syfte att finna bakomliggande faktorer som kan ha 

betydelse för hur revisorsprofessionens utformning av socialisering är uppbyggd. En 

översiktlig tabell av regressionsanalysen presenteras nedan, medan korrelationsanalyser 

presenteras under respektive faktor. I tabell 5:12 kan uttydas respektive faktors Beta 

värde och dess signifikans, t-värde, R
2
, Adjusted R

2
, standard error, F-värde och 

regressionens signifikans. De värden som vi kommer att studera extra noga är Beta-

värdet och dess signifikans, R
2
, Adjusted R

2
 och regressionens signifikans.  
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Tabell 5.13: Översikt regressionsanalys
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Faktor 1 – Kontext 1 

Från faktoranalysen sammansattes påståenden/frågor kring taktikparen 

kollektiv/individuell och formell/informell. Jones (1986) kallade dessa två taktikpar 

tillsammans för taktik som förknippas med den kontext i vilken nyanställda introduceras 

in i en organisation.  

Det första vi studerar är hur regressionen mellan variablerna utformar sig. Detta gör vi 

genom att i ett första steg studera Tolerance och VIF-värde som genererats. Vad som 

kan uttydas för Kontext 1 är att ingen så kallad multikollinaritet existerar eftersom 

samtliga oberoende- och kontrollvariablers Tolerance-värde överstiger 0,1 och VIF-

värde är lägre än 10. (Bilaga 5a) Detta är ett bra utfall då vi får reda på att ingen av 

studiens oberoende eller kontrollvariabler har korssamband mellan varandra. (Hair, et 

al, 1998) I ett nästa steg studerar vi Tabell 5:13, alltså den totala signifikansnivå som 

genererats. Siffra tyder på att ingen signifikans förekommer då detta värde uppgår till 

0,828. (Bilaga 5b) Detta innebär att vi inte kommer att studera regressionen vidare. 

Genom korrelationsanalys av studiens beroende variabel, Kontext 1, mot studiens 

oberoende variabler Revisionsbyrå och Auktoriserade revisorer samt kontrollvariablerna 

Kön, Ålder, Högsta utbildning och Anställningsår, framkommer det att ingen 

korrelation föreligger (Bilaga 5c). Detta tyder på att de oberoende variablerna och 

kontrollvariablerna inte påverkar hur socialiseringsprocessen utformar sig vad gäller 

Kontext 1. Tabellen 5:14 nedan visar på hur studiens beroende variabel förhåller sig till 

studiens oberoende och kontrollvariabler, dessutom visas den signifikans som uppstår 

mellan sambanden.  

 Kontext 1 

Oberoende/Kontroll variabel Korrelation Signifikans 

Kön 0,061 0,333 

Ålder 0,036 0,398 

Högsta utbildning 0,171 0,110 

Revisionsbyrå 0,104 0,229 

Antal auktoriserade revisorer - 0,051 0,357 

Anställningsår 0,051 0,358 

Tabell 5:14 – Korrelationsanalys för Kontext 1 

 



                  INNANFÖR REVISORSPROFESSIONENS MURAR 

 

 
 109   
 

Utifrån den teoretiska genomgången bildades hypoteser kring socialiseringens 

utformning baserade på revisionsbyråernas storlek. Där antagandena grundar sig i att 

större revisionsbyråer såsom Deloitte, Ernst & Young, KPMG och PwC är mer 

inriktade på kollektiva och formella metoder, medan övriga mindre byråer applicerar 

mer de individuella och informella metoderna för socialisering. Hypoteserna lyder som 

följande: 

H1a: Revisorsassistenter på större byråer tenderar att introduceras genom kollektiva metoder. 

H1b: Revisorsassistenter på mindre byråer tenderar att introduceras genom individuella 

metoder. 

Analys av sambandet mellan Kontext 1 och mot storleken på revisionsbyråerna 

påvisade ingen korrelation, med andra ord kunde inget samband påträffas mellan dessa 

variabler. Därmed kan det konstateras att det inte förekommer någon skillnad i 

socialiseringen i större och mindre byråer vad gäller de kollektiva/individuella och 

formella/informella taktikparen. Såldes kommer hypoteserna H1a och H1b att förkastas 

med hänsyn till presenterad analys av kontext 1. 

Faktor 2 – Kontext 2 

Från faktoranalysen sattes påståenden/frågor från taktikparet formell och informell 

samman till Kontext 2. Enligt Jones (1986) tillhör detta taktikpar till den kontext 

nyanställda introduceras in i en organisation.  

Det första vi studerar är hur regressionen mellan variablerna utformar sig. Detta gör vi 

genom att i ett första steg studera det Tolerance och det VIF-värde som generats. Vad 

som kan uttydas ifrån kontext 2 är att ingen så kallad multikollinaritet förekommer, då 

samtliga variablers Tolerance-värde överstiger 0,1 och VIF-värde är lägre än 10. (Bilaga 

6a; Hair, et al, 1998) I ett nästa steg studerar vi Tabell 5:13 den totala signifikansnivå 

som genererats, denna siffra tyder på att ingen signifikans förekommer då detta värde 

uppgår till 0,923 (Bilaga 6b). Detta innebär att vi inte heller för denna faktor kommer att 

studera regressionen vidare. För mer djupgående förståelse för studiens 

regressionsanalys hänvisar vi till Tabell 5:13. 

Genom korrelationsanalys av studiens beroende variabel, Kontext 2, mot studiens 

oberoende variabler Revisionsbyrå och Auktoriserade revisorer samt kontrollvariablerna 
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Kön, Ålder, Högsta utbildning och Anställningsår, framkommer det att ingen 

korrelation föreligger (Bilaga 6c). Detta tyder på att revisionsbyråns storlek, antalet 

auktoriserade revisorer, kön, ålder, högsta utbildning och anställningsår inte påverkar 

hur socialiseringsprocessen utformar sig vad gäller kontext 2. Tabell 5:15: 

Korrelationsanalys för Kontext 2, nedan visar på hur studiens beroende variabel 

förhåller sig till studiens oberoende och kontrollvariabler, dessutom visas den 

signifikans som uppstår mellan sambanden.   

 Kontext 2 

Oberoende/Kontrollvariabel Korrelation Signifikans 

Kön - 0,058 0,339 

Ålder - 0,090 0,262 

Högsta utbildning 0,042 0,382 

Revisionsbyrå 0,044 0,378 

Antal auktoriserade revisorer 0,156 0,132 

Anställningsår 0,053 0,354 

Tabell 5:15 – Korrelationsanalys för Kontext 2 

Utifrån studiens teoretiska genomgång bildades hypoteser kring socialiseringens 

utformning baserade på revisionsbyråernas storlek. Där antaganden grundar sig i att 

större revisionsbyråer såsom Deloitte, Ernst & Young, KPMG och PwC är mer inriktad 

på formella metoder, medan övriga mindre byråer använder mer av informella metoder 

för socialisering. Hypoteserna lyder som följande: 

H2a: Revisorsassistenter på större byråer tenderar att introduceras genom formella metoder. 

H2b: Revisorsassistenter på mindre byråer tenderar att introduceras genom informella 

metoder. 

Analys av sambandet mellan kontext 2 och storleken på revisionsbyråerna, påvisade 

ingen korrelation. Med andra ord kunde inget samband påträffas mellan dessa variabler. 

Därmed kan det konstateras att det inte förekommer någon skillnad i socialiseringen i 

större och mindre byråer vad gäller den formella och informella metoden. Såldes 

kommer hypoteserna H2a och H2b att förkastas med hänsyn till analys av kontext 2. 

Faktor 3 – Kontenta 

Från faktoranalysen sattes påståenden/frågor kring taktikparen sekventiell/slumpvis och 

fast/skiftande samman. Jones (1986) kallade dessa två taktikpar tillsammans för taktiker 

som förknippas med den kontenta i vilket nyanställda introduceras in i en organisation.  
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Det första vi studerar är hur regressionen mellan variablerna utformar sig, alltså hur de 

oberoende och kontrollvariablerna samvarierar med den beroende variabeln. Detta gör 

vi genom att i ett första steg studera det Tolerance och det VIF-värde som generats. Vad 

som kan uttydas ifrån den kontenta faktorn är att ingen så kallad multikollinaritet 

existerar, då samtliga variablers Tolerance-värde överstiger 0,1 och VIF-värde är lägre 

än 10. (Bilaga 7a; Hair, et al, 1998) I ett nästa steg studerar vi Tabell 5:13. Översikt 

regressionsanalys den totala signifikansnivå som genererats, denna siffra tyder på att 

ingen signifikans förekommer då detta värde uppgår till 0,393 (Bilaga 7b). Detta 

innebär att vi inte heller för denna faktor kommer att studera regressionen vidare. För 

mer djupgående förståelse för studiens regressionsanalys hänvisar vi till Tabell 5:13: 

Översikt regressionsanalys. 

Genom korrelationsanalys av studiens beroende variabel, Kontenta, mot studiens 

oberoende variabler Revisionsbyrå och Auktoriserade revisorer samt kontrollvariabler 

Kön, Ålder, Högsta utbildning och Anställningsår, framkommer det att ingen 

korrelation föreligger mellan variablerna (Bilaga 7c). Detta tyder på att revisionsbyråns 

storlek, antalet auktoriserade revisorer, kön, ålder, högsta utbildning och anställningsår 

inte inverkar på hur socialiseringsprocessen utformar sig vad gäller den tredje faktorn 

kontenta. Tabell 5:16 nedan visar på hur studiens beroende variabel förhåller sig till 

studiens oberoende och kontrollvariabler, dessutom visas den signifikans som uppstår 

mellan sambanden.   

 Kontenta 

Oberoende/Kontrollvariabel Korrelation Signifikans 

Kön - 0,209 0,066 

Ålder - 0,205 0,070 

Högsta utbildning 0,082 0,279 

Revisionsbyrå 0,007 0,481 

Antal auktoriserade revisorer -0,021 0,441 

Anställningsår 0,017 0,452 

Tabell 5:16 – Korrelationsanalys för Kontenta 

Faktor 4 - Interpersonell 

Från faktoranalysen sammansattes påståenden/frågor kring taktikparen 

seriell/åtskiljande och nekande/accepterande ihop. Jones (1986) valde att kalla dessa två 

taktikpar för taktiker som förknippas med den interpersonella aspekten. Härmed 

kommer endast korrelationen för variabler som uppvisar signifikans att presenteras, för 

övriga variablers korrelation se Bilaga 8d.  



                  INNANFÖR REVISORSPROFESSIONENS MURAR 

 

 
 112   
 

Regressionen för Interpersonell visar på att ingen multikollinaritet förekommer, då 

samtliga variablers Tolerance-värde överstiger 0,1 och VIF-värde är lägre än 10 (Bilaga 

8a; Hair, et al, 1998) I ett nästa steg studerar vi Tabell 5:13 Översikt regressionsanalys 

den totala signifikansnivå som genererats, denna siffra tyder på att signifikans 

förekommer då detta värde uppgår till 0,000. (Bilaga 8b) Detta innebär att minst en av 

de oberoende eller kontrollvariablerna är signifikanta med den beroende variabeln. 

Detta leder till att vi fortsätter studera denna faktor, genom att analysera det ”R-square” 

värde som genererats. Detta värde uppgår till 43,1 %, vilket innebär att 43,1 % av 

variationen i den beroende variabeln kan förklaras av de oberoende och/eller 

kontrollvariablerna. Dock studerar vi även värdet ”Adjusted R Square” som visar på att 

35,7 % av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av de oberoende och/eller 

kontrollvariablerna. (Bilaga 8c) Genom att studera Beta-värdet för samtliga oberoende- 

och kontrollvariabler framkommer det att variabeln ”Högsta utbildning” (0,482) 

inverkar interpersonell mest och därefter variabeln ”Anställningsår” (0,297). Dessutom 

uppvisar Beta-värdets signifikans för ”Högsta utbildning” och ”Anställningsår” ett 

värde av 0,001 respektive 0,043. Detta innebär att båda dessa variabler anses som 

signifikant unika för faktor interpersonell då de understiger 0,05. För att förtydliga detta 

resonemang kan även t-värdet studeras i Tabell 5:13 som i båda fallen överstiger +/-

1,96, vilket tyder på variablerna är signifikanta med den studerade faktorn 

Interpersonell på 5 % nivån (Hair et al, 1998). 

Genom korrelationsanalys av studiens beroende variabel, Interpersonell, mot studiens 

oberoende variabler Revisionsbyrå och Auktoriserade revisorer samt kontrollvariablerna 

Kön, Ålder, Högsta utbildning och Anställningsår framkommer det att korrelation 

föreligger för variablerna ”Högsta utbildning” samt ”Anställningsår”. Korrelationen 

mellan Interpersonell och kontrollvariabeln ”Högsta utbildning” uppvisar ett starkt 

positivt samband, vilket innebär att socialiseringen bli alltmer seriell och nekande desto 

lägre utbildningsbakgrund revisorsassistenten innehar. Då signifikansnivån visar på ett 

värde på 0,000 innebär det att sambandet mellan Interpersonell och variabel ”Högsta 

utbildning” kan generaliseras till populationen revisorsassistenter. Korrelationen mellan 

Interpersonell och kontrollvariabel ”Anställningsår” uppvisar på samma sätt som med 

förgående jämförelse på ett starkt positivt samband. Detta innebär att de 

revisorsassistenter som började innan 2000-talet tenderar att ange svar på enkäten såsom 

att de introduceras genom seriella och nekande metoder. (Bilaga 8d)  
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Dessa resultat visar på att studien framvisar ett robust resultat då samma samband 

genereras både i regressions- och korrelationsanalysen, vilket stärker resultatens 

innebörd. Tabell 5:17: Korrelationsanalys för Interpersonell, nedan visar på hur studiens 

beroende variabel förhåller sig till studiens oberoende och kontrollvariabler, dessutom 

visas den signifikans som uppstår mellan sambanden.   

 Interpersonell 

Oberoende/Kontrollvariabel Korrelation Signifikans 

Kön 0,074 0,299 

Ålder - 0,188 0,088 

Högsta utbildning 0,605 0,000 

Revisionsbyrå 0,226 0,052 

Antal auktoriserade revisorer 0,159 0,128 

Anställningsår 0,433 0,001 

Tabell 5:17 - Korrelationsanalys för Interpersonell 

Faktor 5 – Integration 

Från faktoranalysen sattes påståenden/frågor kring lagar och regleringar inom 

revisorsprofessionen samman. Dessa påståenden tillsammans förknippas med huruvida 

revisorsbranschen är institutionaliserad eller individualiserad och syftar till att vara en 

övergripande och integrerande del. Härmed kommer endast korrelationen för variabler 

som uppvisar signifikans att presenteras, för övrigt variabler korrelation se Bilaga 9d.  

Det första som vi studerar är hur regressionen mellan variablerna utformar sig. Detta 

gör vi genom att i ett första steg studera det Tolerance- och det VIF-värde som 

genererats. Vad som kan uttydas för Interpersonell, förekommer det ingen så kallad 

multikollinaritet, då samtliga variablers Tolerance-värde överstiger 0,1 och VIF-värde 

är lägre än 10. (Bilaga 9a; Hair, et al, 1998) I ett nästa steg studerar vi Tabell 5:13 den 

totala signifikansnivå som genererats, denna siffra tyder på att ingen signifikans 

förekommer då detta värde uppgår till 0,100 (Bilaga 9b). Detta innebär att vi inte heller 

för denna faktor kommer att studera regressionen vidare. För mer djupgående förståelse 

för studiens regressionsanalys hänvisar vi till Tabell 5:13. 

Tabell 5:18 nedan visar på hur studiens beroende variabel förhåller sig till studiens 

oberoende och kontrollvariabler, dessutom visas den signifikans som uppstår mellan 

sambanden.   
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 Integration 

Oberoende/Kontrollvariabel Korrelation Signifikans 

Kön -0,054 0,351 

Ålder 0,354 0,005 

Högsta utbildning -0,211 0,064 

Revisionsbyrå -0,165 0,119 

Antal auktoriserade revisorer 0,054 0,351 

Anställningsår 0,382 0,002 

Tabell 5:18 – Korrelationsanalys för Integration 

Genom korrelationsanalys av studiens beroende variabel, Integration, mot studiens 

oberoende variabler Revisionsbyrå och Auktoriserade revisorer samt kontrollvariabler 

Kön, Ålder, Högsta utbildning och Anställningsår, framkommer det att korrelation 

föreligger för variablerna ”Anställningsår” och ”Ålder”. Korrelationen mellan 

integration och kontrollvariabel ”Anställningsår” uppvisar ett negativt samband, vilket 

innebär att socialiseringen tenderar att luta mer mot de individualiserade metoderna då 

revisorsassistenterna börjar efter 2000-talet. Då signifikansnivån visar ett värde på 

0,002 innebär det att sambandet mellan Integration och variabeln ”Anställningsår” kan 

generaliseras till populationen revisorsassistenter. Korrelationen mellan integration och 

kontrollvariabeln ”Ålder” uppvisar ett positivt samband, vilket innebär att socialisering 

tenderar att luta mer mot de institutionaliserade metoderna då revisorsassistenter visar 

sig tillhöra den äldre åldersgruppen.  Då signifikansnivån visar på ett värde 0,005 

innebär det att sambandet mellan Integration och variabeln ”Ålder” kan generaliseras 

till populationen revisorsassistenteter. (Bilaga 9d) Dock kan dessa resultat inte anses 

som robusta då regressionsanalysen inte uppvisar signifikans. 

5.2.3.1 Sammanfattning och Diskussion 

Utifrån regressions- och korrelationsanalyserna som presenterats kan vi uttyda att det 

inom Kontext 1 och Kontext 2 inte resulterade i någon korrelation mellan den beroende 

variabeln och de oberoende- och kontrollvariablerna. Vad är anledningen till att inget 

samband mellan den beroende och övriga variabler uppvisades? Utifrån studiens 

teoretiska referensram är att revisorbranschen en hårt reglerad bransch där alltifrån 

utbildning till arbetsutförande styrs på något sätt av lagstiftning eller normbildning, 

detta för att skapa legitimitet för yrket. (Anderson-Gough et al, 2002; Elg och 

Jonnergård, 2011; Fogarty, 2000) För att revisorsassistenten skall genomgå rätt 

utbildningar för avläggande av revisorsexamen, har både Revisorsnämnden och FAR 

ställt upp rekommendationer för olika utbildningar som skall genomgås. 
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(Revisorsnämnden, 2012b; FAR) I och med att det förekommer regelverk för att bli 

auktoriserad revisor måste revisorsassistenter genomgå både teoretisk och praktisk 

utbildning. Detta leder till tanken att de inte bör vara någon skillnad i hur utbildning och 

inlärning för nyanställda revisorsassistenter utformar sig. Detta innebär att samtliga 

revisorsassistenter behöver lära sig samma lagar och regler oavsett kön, ålder, 

utbildning, antalet auktoriserade revisorer och anställningsår. Därmed innebär det att en 

enhetlig bild upprättas, vilket innebär upprätthållande av revisorsyrkets legitimitet. 

Detta framkommer i studiens resultat där det inte uppvisade något samband över att det 

finns skillnader i svaren vad gäller studiens variabler. Alla genomgår alltså liknande 

utbildning för att tillfredsställa de krav som Revisorsnämnden och FAR uppställt.  

Vad gäller revisionsbyråns storlek framkom inte heller här någon korrelation. Vad som 

kan uttydas ifrån de fyra stora revisionsbyråernas hemsidor är att de presenterar sina 

företag som efterfrågar revisorsassistenter som ständigt vill utvecklas och ställas inför 

nya utmaningar, och redan från första anställningsdag påbörja en femårig utbildning. 

(Deloitte, 2012; Ernst and Young, 2012). Detta är i enlighet med Greys (1998) teser om 

att större byråer har utformade utbildningar för att på ett effektivt sätt generera 

enhetlighet vad gäller normer och praxis. Dock tyder enkätens resultat på att mindre 

byråer är i likhet med de större byråerna vad gäller val av utbildningar. 

Dessa resultat kan även kopplas till den information som framkommit ifrån de semi-

strukturerade intervjuerna där de mindre byråernas respondenter (A, D och E) menade 

att det förekommer krav från deras byrå att de skall genomgå vissa utbildningar såsom 

revisionskurser anordnade av Revisorsnämnden. På samma sätt menar respondent B och 

C att även de måste genomgå liknande kurser. Därmed tyder på att det förekommer 

förutbestämda utbildningar som samtliga revisorsassistenter måste genomgå, vilket 

också tyder än mer på att revisorsyrket är starkt influerat av lagstiftning och 

normbildning. Detta ger en klar bild av att kontext 1 och kontext 2 till stor del utgår 

ifrån den lagstiftning som förekommer, vilket kan förklara varför det inte uppstår någon 

korrelation mellan dessa två beroende variabler och studiens oberoende variabler. I vår 

mening tolkas detta som att de rekommendationer som Revisorsnämnden och FAR 

konstruerat gäller över hela branschen, vilket tyder på att professionen vill förskaffa sig 

enhetlighet och legitimitet, vilket skulle vara förenligt med den institutionella teorin. 
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Den tredje faktorn behandlar den kontenta socialiseringen, vilket innebär att taktikparen 

sekventiell/slumpvis och fast/skiftande ingår i faktorn (Ardts el al, 2001). Utifrån 

regressions-och korrelationsanalyserna som genomgåtts kan vi uttyda att det inte 

framkommer någon korrelation mellan den beroende variabeln och de oberoende- och 

kontrollvariablerna. Som tidigare nämnts i både analys och diskussion har lagstiftningen 

en stor inverkan på hur socialiseringen inom revisorsprofessionen utformar sig, vilket 

också är en trolig anledning till att det inte förekommer något samband mellan den 

beroende och de övriga variablerna inom Kontenta. Detta eftersom att exempelvis både 

revisorsnämnden (2012a) och föreningen auktoriserade revisorer konstruerat ihop en 

utbildningsplan för hur en revisorsassistent skall klara av det kunskapsprov som krävs 

för att erhålla titeln godkänd revisor, är det en naturlig följd att det inte förekommer 

några skillnader vad gäller om exempelvis man är kvinna eller man för att bli revisor. 

(Revisorsnämnden, 2012b) Detta skulle enligt vår mening kunna vara en mycket 

tänkbar anledning till respondenternas svar då företagen mer anpassat den praktiska 

utbildningen för att revisorsassistenten skall klara av prov för revisorsexamen.  

Vad gäller studiens oberoende variabel, revisorsbyråns storlek och antal auktoriserade 

revisorer, framvisar inte heller någon korrelation. Detta kan troligt förklaras av den 

information som genererats genom de semi-strukturerade intervjuerna och teorin. 

Utifrån den tidigare forskning framkom det att det förekommer olika befattningssteg 

inom revisorsbranschen som är väldigt tydliga oavsett om man arbetar på en större eller 

mindre byrå. (Anderson-Gough et al, 2002; Grey, 1998) Utifrån intervjuerna framkom 

att respondent A och B nämnde de till och med som att de är medvetna om att, 

genomgår de vissa kurser och har arbetat ett visst antal år, har de alla möjligheter för att 

befordras. De menar dock att den självklaraste anledningen till befordring kommer vid 

avklarande av provet för revisorsexamen. Vilket tyder på oavsett vilken byrå 

respondenten arbetar på förekommer det olika hierarkiska steg. Dock medger de flesta 

av respondenterna ifrån enkäten att de inte är medvetna om byrån kräver att de skall 

avlägga revisorsexamen. Men utifrån egna tankegångar om att en revisionsbyrå lägger 

ner stora belopp pengar på att revisorsassistenten skall genomgå kurser och 

utbildningar, är troligtvis deras ambition att revisorsassistenten avlägger prov efter en 

viss tid som anställd. Våra tankegångar grundar sig i att revisorsbyrån ser en anställning 

och utbildning av en revisorsassistent som en investering som i framtiden kommer 

generera avkastning för byrån.  
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Den fjärde faktorn, som behandlar den interpersonella socialiseringen kan vi uttyda, 

utifrån regressions- och korrelationsanalyserna, att de förekom korrelation mellan den 

beroende variabeln och två kontrollvariabler, vilka var högsta utbildning och 

anställningsår. Utifrån regressionsanalysen framkom att Beta-värdet som uppkommer är 

att högsta utbildning påverkar Interpersonell mest följt av anställningsår, likaså är 

signifikansen 0,001 respektive 0,043 vilket tyder på att högsta utbildning och 

anställningsår är signifikant unika (Hair et al, 1998). Dessutom skall det förtydligas att 

hela 43,1 % av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av de 

oberoende/kontrollvariablerna. Korrelationen mellan Interpersonell och kontroll 

variabeln högsta utbildning uppvisar ett positivt samband, likaså för kontrollvariabeln 

anställningsår. Detta innebär att desto lägre utbildning respondenten har desto mer 

tenderar respondenten att ange ett svar som tyder på seriell och nekande taktik. Samt att 

revisorsassistenter som började sin anställning innan 2000-talet tenderar att introduceras 

genom seriella och nekande metoder. För denna faktor kan även kontrollvariablernas 

korrelation med den beroende variabeln anses vara generaliserbara till hela 

populationen då signifikansnivån visar på ett värde av 0,000 respektive 0,001.  

Vad kan nu detta tyda på? På samma sätt som tidigare kan vi återgå till den lagstiftning 

som behandlar revisorsyrkets legitimitet. År 2001 träde revisorslagen (2001:883) i kraft, 

vilket innebar att man genom lag förklarade vad revisorns uppdrag var och vilka 

kriterier som behövdes vara uppfyllda för att få uppbära titeln godkänd och auktoriserad 

revisor. De respondenter som har en högre utbildning såsom magister eller master 

examen tenderar att svara att de mer introduceras genom accepterande och åtskiljande 

metoder. Detta innebär att respondenterna ofta känner sig identifierade med övriga 

medarbetare och respondenternas tidigare erfarenheter ses som en tillgång för företaget. 

(Ardts et al, 2001; Van Maanen och Schein, 1979) I och med att man genom 

revisorslagen (2001:883) preciserat vad en revisorsassistent måste uppfylla för teoretisk 

kunskap genom att minst ha avklarat en treårig ekonomiinriktad högskole-

/universitetsstudier, så innebär detta att revisorsassistenten redan ifrån sina högre studier 

besitter viss kompetens inom revisorns yrkesutförande och bekantskap med 

grundläggande lagstiftning. Detta är förenligt med Siegel et al (1991) teser om att 

studenter som studerar till revisorer får ta väldigt stor del av de grundläggande 

tankegångarna över hur man beter sig gentemot klient och regelverk. Detta är också 

förenligt med den information som genererats via intervjuerna, där samtliga 
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respondenter antyder att första dagen som nyanställd räknar revisorsbyrån med att den 

nyanställde besitter en grund och har varit i kontakt med gällande lagar och 

arbetsmetoder. Detta resonemang skulle också på ett logiskt sätt kunna förklara varför 

det inte finns något samband mellan revisionsbyråns storlek och Interpersonell. I och 

med att samtliga respondenter, både från större och mindre byråer, antyder att 

utgångspunkten är densamma så kan detta från vår sida antas vara en korrekt bild av 

verkligheten. Dock kommer dessa två kontrollvariablers innebörd inte studeras djupare 

än så här, eftersom att dessa inte var studiens primära syfte.   

Den femte faktorn, som behandlar den integrerade socialiseringen kan vi uttyda, utifrån 

regressionsanalysen, att det inte förekommer något samband mellan den beroende 

variabeln och studiens oberoende/kontrollvariabler. Som nämnts tidigare i diskussionen 

styrs revisorsbranschen till stor del av skapa förtroende hos samhället genom att bland 

annat skapa legitimitet för sitt yrke (Elg och Jonnergård, 2011). Revisorsyrket var redan 

sedan sin begynnelse på 1000-talet karaktäriserats av att influeras av hård lagstiftning, 

dock på senare år har revisorsyrket blivit allt starkare reglerat hos både statliga och 

professionella organisationer. (Larsson och Engdahl, 2011; Watts och Zimmerman, 

1983) Genom korrelationsanalysen av faktorn Integration framkom att det förekommer 

samband mellan ålder och anställningsår. I och med att vi kodade påståendet om 

anställningsår som en dikotom variabel som före 2000-talet och under 2000-talet, kan vi 

studera om det förekommer förändringar sedan införandet av bland annat 

Aktiebolagslagen (2005:551) och Revisorslagen (2001:883) i respondenternas svar. 

Studiens resultat visade på detta, då de som blev anställda före 2000-talet tenderar att 

svara annorlunda på denna faktor än de som blev anställda under 2000-talet. Då de 

respondenter som angivit svar att de blev anställda före 2000-talet tenderar att svara mer 

mot de institutionaliserade metoderna, i jämfört med de senare anställda som tenderar 

att svara mer mot de individualiserade metoderna. Vilket enligt vår mening tros bero 

dels av att dagens revisorsassistenter besitter en god bas kunskap gällande regel- och 

normbildningar, dels de regelverk som förekommer när det gäller kriterier för 

avläggande av prov. 

Utifrån denna diskussion som förts förkastades samtliga av studiens underhypoteser, 

beroende av att regressions- och korrelationsanalyserna inte framvisar något samband. 

Detta leder till att revisionsbyråns storlek inte inverkar på hur socialiseringen utformar 
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sig. Detta talar till viss del emot tidigare forskning såsom Grey (1998) teser, dock skulle 

en tänkbar förklaring kunna vara att större revisionsbyråer om möjligt lever efter andra 

interna normer, än vad mindre gör. Detta tyder på att oavsett om en revisorsassistent är 

anställd på en mindre eller större byrå socialiseras denne in på liknande sätt. I dagens 

klimat styrs ett inträdande i revisorsprofessionen av både lagar och avklarande av 

kunskapsprov. Detta har blivit en konsekvens av att samhället börjat kräva allt mer ifrån 

revisorn, i form av försiktighet, noggrannhet, integritet och kompetens. (Öhman, 2004) 

Dock har detta genererat ett större förtroende för revisorsyrket i och med att samtliga 

revisorer nu utgår ifrån en gemensam värdegrund med objektivitet och integritet som 

två nyckelbegrepp. (Grey, 1998; Siegel et al, 1991) Till detta kan det dessutom tilläggas 

att Revisorsnämnden och Föreningen auktoriserade revisorer ständigt utbildar och 

kontrollerar att revisorsassistenter och revisorer har en hög kvalitet i sina 

yrkesutövanden (Revisorsnämnden, 2012b). I och med att revisorsprofessionen 

efterlever samma ramverk för lagar och utförande kan det också förklara varför 

exempelvis revisionsbyrås storlek och kön inte har någon betydelse för introduktion till 

revisorsprofessionen. 
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5.3 Sammanfattning av hypotesprövning 

I detta avsnitt presenteras en översikt över de resultat som genererats genom studiens 

analys. Som kan ses i Tabell 5:19 har sex av sju huvudhypoteser bekräftats och en H6 

har förkastas. Det samma gäller för studiens samtliga underhypoteser som har 

förkastats. 

 

Hypoteser relaterade till kontexten  

H1 Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom kollektiva metoder för 

socialisering 

Bekräftas 

till viss del 

 H1a Revisorsassistenter på större byråer tenderar att introduceras genom 

formella metoder. 

Förkastas 

 H1b Revisorsassistenter på mindre byråer tenderar att introduceras genom 

informella metoder. 

Förkastas 

   

H2 Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom formella metoder för 

socialisering. 

Bekräftas 

till viss del 

 H2a Revisorsassistenter på större byråer tenderar att introduceras genom 

formella metoder. 

Förkastas 

 H2b Revisorsassistenter på mindre byråer tenderar att introduceras genom 

informella metoder. 

Förkastas 

 

Hypoteser relaterade till kontentan  

H3 Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom sekventiella metoder för 

socialisering. 

Bekräftas 

H4 Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom fasta metoder för 

socialisering. 

Bekräftas 

till viss del 

 

Hypoteser relaterade till interpersonella aspekten  

H5 Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom seriella metoder för 

socialisering 

Bekräftas 

H6 Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom nekande metoder för 

socialisering. 

Förkastas 

 

Integrerad hypotes  

H7 Revisorsassistenter tenderar att introduceras genom institutionaliserade metoder 

för socialisering. 

Bekräftas 

Tabell 5:19 – Översikt hypotesprövning 
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6.0 Slutsats och Implikationer 

I detta avslutande kapitel kommer en redogörelse för de huvudsakliga resultat som den 

empiriska analysen genererat att presenteras. Kapitlet inleds med en återblick av 

studiens syfte och problemformulering, för att senare med hjälp av den empiriska 

analysens resultat besvara studiens syfte. Därefter presenteras studiens teoretiska och 

praktiska implikationer samt förslag till vidare studier. 

 

6.1 Studiens slutsats 

Tidigare forskning inom ämnet socialisering av revisorer har i stor utsträckning enbart 

fokuserat på enstaka fragment eller förändringar i respondenternas attityder. Studier 

såsom Anderson-Gough et al (2002) och Grey (1998) genomförde varsin studie 

inriktade emot ett fåtal revisorsassistenter genom återkommande intervjuer respektive 

fallstudie. Utifrån dessa studiers resultat kan inga generaliserbara slutsatser dras, vilket 

leder till att det förekommer ett tomrum inom den vetenskapliga forskningen. Tidigare 

forskning såsom Ashforth et al (2007) har utgått ifrån att generera generaliserbara 

slutsatser, dock studerade dessa enbart attityder, vilket inte ger förståelse till hur och 

varför socialiseringsprocessen utformar sig på ett visst sätt. Genom denna studie har den 

initiala socialiseringsprocessen studerats för revisorsassistenter, vilket täpper igen det 

tomrum som existerar inom forskningen. I och med att studien utgår ifrån att skapa 

generaliserbara slutsatser genom ett helhetsperspektiv för det inledande steget inom 

revisorsprofessionen kan förståelse skapas för hur den initiala socialiseringsprocessen 

utformar sig på ett visst sätt.    

 

Denna studie syftande med andra ord till att skapa förståelse kring hur 

revisorsassistenter introduceras in i revisorsbranschen. Studiens teoretiska referensram 

utgick till stor del ifrån Van Maanen och Scheins (1979) modell. I och med att studien 

vill förmedla ett helhetsperspektiv för hur revisorsassistenter introduceras in i 

revisorsprofessionen är Van Maanan och Schein (1979) en bra grund. Detta eftersom att 

deras teori utgår ifrån att försöka skapa förståelse för varför en profession utgår ifrån en 

metod före än annan. Studiens insamlade data består dels av en kvalitativ del, genom 
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fem stycken semi-strukturerade intervjuer, dels av en kvantitativ del genom 158 stycken 

svar på en elektronisk enkät ifrån revisorsassistenter över hela Sverige.    

Studiens resultat tyder på att Van Maanen och Scheins (1979) teoretiska modell är 

applicerbar på revisorsprofessionen, då resultaten som framkommer genom studiens 

deskriptiva analys tyder på att revisorsassistenter tenderar att svara mer mot en taktik än 

en annan. Utifrån studiens empiriska analys framkommer att revisorsassistenter tenderar 

att introduceras genom kollektiva, formella, sekventiella, fasta, seriella och 

accepterande taktiker. Detta tyder på att revisorsassistenter introduceras genom 

kategorin institutionaliserad socialisering, vilket är förenligt med studiens integrations 

kategori som inverkar på socialiseringens utformning allra mest som visar på denna 

kategorisering. Detta innebär att revisorsassistenter introduceras in i en profession som 

till stor del värnar om sin institution, vilket bland annat innebär att spetskompetens och 

regelverk är centrala faktorer för socialiseringens utformning. Detta skulle innebära att 

resultaten är förenliga med den institutionella och weberianska professionsteorin, 

eftersom att institutionen utgår ifrån hård reglering som vill skapa legitimitet genom att 

skapa enhetlighet och förtroende hos samhället. (Abbott, 1988; Parson; 1939) 

Studiens resultat tyder på att faktorn integration kan anses ha störst inverkan på 

socialiseringens utformning, tätt följt av faktorn Interpersonell, kontenta, kontext 1 och 

kontext 2. Dessa resultat går i linje dels med Ashforth och Saks (1996), Jones (1986) 

och Larsson och Engdahl (2011) teorier om att revisorsbranschen är hårt reglerad och 

styrs till stor del utifrån gällande lagstiftning, dels med Chao et al (1992) och Ostroff 

och Kozlowski (1993) teorier som antyder att mentorskapet, interpersonell, är en av de 

viktigaste komponenterna för nyanställda ekonomer att acklimatisera sig. Dock tyder 

studiens resultat att mentorn inte enbart är en viktig komponent i det inledande steget 

utan även under en längre period. Dessa indikatorer tyder på att socialiseringen inom 

revisorbranschen är till stor del influerat av regelverk, normgivning och inlärning av 

mer erfarna medarbetare.  

Dessutom skall det till detta tilläggas att socialiseringen till stor del också kretsar kring 

består av både interna och externa utbildningar (revisorsnämnden 2012a). Utifrån 

tidigare forskning såsom Siegel et al (1991) och utfallet ifrån de semi-strukturerade 

intervjuerna besitter en revisorassistent god baskunskap kring hur denne skall agera vad 

gäller lagar och arbetsmetod redan ifrån universitetstiden. Detta leder till att 
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Revisorsnämndens krav och Revisorslagens (2001:883) föreskrifter om att en 

revisorsassistent måste ha genomgått både teoretisk och praktisk utbildning för att få 

avlägga prov för revisorsexamen, resulterar i att nyanställda revisorsassistenter besitter 

basen för att på revisionsbyrån öka sin kompetens genom att praktiskt utföra den teori 

individerna tagit till sig. Följden av detta blir att revisionsbyrån till stor del litar på sina 

nyanställdas kunskaper och tillsätter en erfaren medarbetare som mentor, för att hjälpa 

den nyanställde vid uppstådda problem.  

Studien har även resulterat i att studiens oberoende variabler, revisionsbyråns storlek 

och antalet auktoriserade revisorer, inte har något samband med hur respondenterna valt 

att ange sina svar på enkäten. Detta innebär att tidigare studier såsom Anderson-Gough 

et al (2002) och Grey (1998) teser om att större byråer utgår ifrån mer kollektiva och 

formella metoder jämfört med mindre byråer, inte går att applicera på den svenska 

processen. Dock framkommer att ett antal av studiens kontrollvariabler korrelerar med 

studiens beroende, där högsta utbildning och anställningsår korrelerar med faktorn 

Interpersonell. Dessa resultat är något vi inte kunnat utläsa ifrån tidigare forskning, 

dock kan det antas att revisorslagens (2001:883) och revisorsexamens införande kan 

vara möjliga faktorer till att dessa resultat uppkommer. Dessa slutsatser drar vi genom 

att yngre respondenter tenderar att svara mer mot accepterande, vilket kan antas bero på 

att ekonomiutbildningarna under 2000-talet mer anpassat sig efter revisorsprofessionens 

normbildning (Siegel et al, 1991).  

6.2 Studiens implikationer    

Dessa resultat som studien inbringat, kan bidra till ett antal praktiska och teoretiska 

implikationer. Framförallt kan studien ge en förståelse för hur den initiala 

socialiseringsprocessen utformar sig i ett helhetsperspektiv. Tidigare forskning såsom 

Siegel et al (1991) fokuserar till stor del enbart på det som sker innan anställning på en 

revisionsbyrå, alltså under universitetstiden och hur studenter tar till sig lagars innebörd 

och grundläggande tänk över hur revisorn arbetar. Annan tidigare forskning såsom 

Anderson-Gough et al (2002), Ashforth et al (2007), Chao et al (1992), Grey (1998) och 

Ostroff och Kozlowski (1993) har mer inriktat sina studier på efter inträdande i en 

organisation och vad som händer då. Dessutom har dessa forskare använt sig av andra 

forskningsmetoder och typer av respondenter än vad vår studie utgått ifrån. Då 
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exempelvis Anderson-Gough et al (2002) utgått ifrån återkommande intervjuer, Grey 

(1998) utgått ifrån fallstudie och Ashforth et al (2007) utgått ifrån enkätundersökning 

vad gäller revisorsassistenter attityder. Då vår studie utgått ifrån både en semi-

strukturerade intervju och enkätundersökning kan vi särskilja oss ifrån övrig tidigare 

forskning genom att positionera oss på ett sätt som kan skapa generaliserbara slutsatser. 

Detta leder till att vår studies resultat kan bidra med att skapa förståelse för hur den 

initiala socialiseringen utformar sig under inträdandet i revisorsprofessionen. 

Studiens syfte är att studera hur revisorsassistenter introduceras in i 

revisorsprofessionen. Detta har vi valt att genomföra genom, att studera om 

professionen utgår ifrån någon speciell typ av socialisering och om det går att applicera 

Van Maanen och Schein (1979) modell på revisorsprofessionen. Ur ett teoretiskt 

perspektiv har studien bidragit med att påvisa att deras modell är applicerbar på 

revisorsprofessionen, vilket är något nytt då tidigare forskning är knapphändig vad 

gäller genomförande på revisorsassistenter. Dock har tidigare forskning studerat Van 

Maanen och Schein (1979) modell på andra branscher eller enbart vissa utvalda 

fragment såsom konsultbranschen, ingenjörsbranschen, mentorskap och utbildningarnas 

upplägg. (Ashforth et al, 2007; Ostroff och Kozlowski, 1993; Saks och Gruman, 2011) 

Detta har medfört att studien kan bidra med att skapa förståelse för vilka typer av 

taktiker som revisorsprofessionen valt att använda sig av och varför. Studien visar att 

stor del av de val av taktiker som revisorsprofessionen använder sig av utgår ifrån den 

lagstiftning som gäller. Vilket till stor del tyder på att revisorsbranschen vill bevara sin 

institution och legitimitet. Ur en praktisk synvinkel skulle detta kunna bidra till att 

revisorsassistenter på ett effektivare sätt växer in i professionen. Då studien framvisat 

att nyanställdas personlighet och kvalifikationer anses som en tillgång för byrån. Då vi 

dessutom utifrån respons ifrån enkätens respondenter, fått bekräftelse av vissa 

kontorschefer, att vårt ämne är väldigt aktuellt då de större revisionsbyråerna anser att 

inträdandet i revisorsprofessionen är outforskat och behöver studeras för att om möjligt 

effektivisera den initiala socialiseringsprocessen. Detta samtidigt som de är nyfikna på 

hur mycket legaliseringen egentligen påverkar deras dagliga arbete.    

Som framkommit ifrån studiens resultat är den institutionaliserade socialiseringen den 

överhängande metod som revisorsprofessionen utgår ifrån, vad gäller val av 

socialiseringsprocess. I fem av sex fall kunde studiens hypoteser vad gäller taktikparen 
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delvis eller helt bekräftas, samtidigt som den sista delen integration hade större inverkan 

än samtliga övriga taktiker på socialiseringens utkristallisering. Detta ger både ett 

praktiskt och teoretiskt bidrag, när det gäller revisorsprofessionens regelverk och 

normbildning, vilket kan tala för Larsson och Engdahl (2011) teser om att det kan 

förekomma social kontroll inom revisorsbranschen.  

Det som sagts utifrån de större revisionsbyråernas sida är att de nyanställda 

revisorsassistenterna genomgår gemensamma utbildningar, för att skapa enhetlighet och 

legitimitet i samhället. Vad studiens resultat pekar på är att även mindre byråer har 

liknade utbildningar, vilket utifrån regressionsanalysens resultat tyder på att tänkbara 

förklaringar kan antas ligga i revisorsexamen och revisorslagen (2001:883) inträdande i 

den svenska revisorsprofessionen. Detta framförallt när testerna visar på att det 

förekommer ett samband mellan den interpersonella och respondenternas anställningsår 

och högsta utbildning. Vilket kan antas bero på revisorsnämndens och FAR:s 

rekommendationer gällande titeln godkänd revisor.  Utifrån dessa resultat kan dessutom 

uttydas att ett praktiskt bidrag i form av att tidigare forskning menar på att det finns 

variation i socialiseringen mellan små och större revisionsbyråer uppdagas. Detta 

innebär att studiens resultat pekar på att det inte förekommer någon skillnad mellan små 

och större byråer, vilket leder till att revisorsprofessionen får en klarare bild av 

enhetlighet då samtliga utbildas på samma sätt. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Studiens syfte var att skapa förståelse för hur den initiala socialiseringsprocessen 

utformar sig inom revisorsprofessionen. Resultaten visade en tydlig inriktning mot de 

institutionaliserade metoderna, vilket tyder på att revisorsprofessionen vill värna om sin 

institution och legitimitet, där regelverk och normbildning har störst inverkan på 

socialiseringsprocessens utformning. För att ta studien ytterligare ett steg hade det varit 

intressant att inrikta forskningen emot att studera på vilket sätt dessa regelverk och 

normbildningar inverkar på revisorsprofessionens val av socialiseringsmetod. Det vår 

studie har kommit fram till är att regelverk och normbildning inverkar mest på 

utformning och ytligt studerat kring dessa faktorers innebörd för val av metod.  
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I vår empiriska metod valde vi att utgå ifrån en tvärsnittsdesign genom semi-

strukturerade intervjuer och elektroniska enkäter. I och med att studiens resultat tyder på 

att det inte förekommer någon skillnad mellan större och mindre revisionsbyråer vore, 

ett förslag för fortsatt forskning att genomföra en fallstudie av den initiala 

socialiseringsprocessen. Genom att forskaren genomför en fallstudie av en 

revisionsbyrå skulle mer detaljerad förståelse för varför revisorsprofessionen väljer att 

introducera sina revisorsassistenter på ett visst sätt kunna framställas. Detta skulle 

mycket väl kunna vara en god idé för vidare forskning på framförallt normbildningarnas 

betydelse. Förslagsvis skulle även etnografi eller deltagande observationer vara goda 

idéer för att vidare studera socialiseringsmetodernas utformning. Genom att studera på 

detta sätt skulle forskaren kunna mer iaktta en revisionsbyrås samtliga anställda för att 

studera byråns jargong och beteende gentemot nyanställda. Detta skulle också på ett 

allmänt plan kunna skapa förståelse för varför vissa taktiker föredras framför andra och 

hur dessa metoder praktiskt appliceras.  

 

Ur en teoretisk synvinkel skulle en god idé vara att applicera någon annan teori eller 

andra forskares synvinklar för att studera om det förekommer skillnader i hur processen 

utformar sig. Vi har till största del utgått ifrån Van Maanen och Schein (1979) modell, 

och förkastat annan socialiseringsteori på grund av att detta är ett område som det 

förekommer enormt mycket forskning kring, men som inte är applicerat på 

revisorsbranschen. Utifrån den respons som vi tillgetts ifrån respondenternas 

kontorschefer så är den initiala socialiseringsprocessen inom revisorsprofessionen, 

väldigt outforskad. Förslag på en intressant infallsvinkel vore att utgå ifrån studiens 

resultat och fördjupa forskningen kring på vilket sätt högsta utbildning och 

anställningsår korrelerar med faktorn Interpersonell.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide för semi-strukturerade intervjuer 

Bakgrund 

 Man/Kvinna 

 Ålder 

 Utbildningsbakgrund (gymnasial/akademisk) 

 Anställningsplats 

 Anställningsår 

Övergripande  

 Första dagen du påbörjade ditt arbete, vad var ditt första intryck? 

 Vad är ditt intryck idag? 

Introduktion/utbildning  

 Påbörjades någon introduktionskurs/utbildning i början av din anställning? 

 Hur vet du vilka lagar, regler och rekommendationer du skall följa? 

 Genomgick alla revisorsassistenter samma utbildning? 

 Tycker du att introduktionen/utbildningen till revisorsyrket har varit tillräckligt? 

 Känner du att introduktionskursen/utbildningen gett dig god grund för att kunna 

utföra ditt arbete, eller anser du att du sedan tidigare haft kunskap inom de 

områden som togs upp under kursens/utbildningens gång? 

Arbetssätt  

 Beskriv hur ni arbetar (grupp/individuellt). 

o Vad tycker du om det nämnda arbetssättet? 

o  Vid grupparbete, hur beter sig medlemmar gentemot varandra? 

 Fick du möjlighet till övning av det praktiska arbetet, till exempel revision, 

innan du genomföra arbetet på riktigt? 

  Hur sker uppföljning av ditt arbete? 

 Har du hittills haft någon mentor? 

o Hur utsågs mentorn? 

o Hur gick mentorskapet till?  

o Vilken betydelse har mentorn haft för dig?. 
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Karriär 

 Har ni någon uttalad karriärstege inom organisationen?  

 Förekommer det någon karriärs/utbildningsplan ni skall följa? 

o Vilka externa/interna utbildningar var ni tvungna att genomgå för att få 

avlägga revisorsexamen/högre revisorsexamen? 

 Vet du vad som krävs för att komma till nästa steg (befordras)? 

 Vill du klättra i organisationen (befordras)? 

 Vet du när du har möjlighet att ta nästa steg i karriären (bli befordrad)? 

 Skapas samma förutsättningar för alla assistenter att ta sig till nästa steg?  

Gemenskap  

 Känner du att du tillhör revisorsgemenskapen/gänget? 

 Ordnar organisationer/företaget aktiviteter för att öka gemenskapen? 

 Umgås du och övriga medarbetare privat? 

Revisorsprofessionen 

 Känner du av de förändringarna (kunskapsmässigt, tankemässigt och 

beteendemässigt) du genomgått hittills? 

o Vad tror du har föranlett dessa förändringar? 

 Har ni några så kallade oskrivna regler? 

 Vilka normer finns det inom branschen? 

Avslutning 

 Revisorsyrket är hårt reglerat och enligt tidigare forskning präglas branschen av 

mycket normer och värderingar, känner du att du påverkats av regleringen? 
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Bilaga 2: Inbjudningsbrev 

Hej! 

Revisorsyrket är idag ett hårt reglerat yrke jämfört med andra närliggande yrken i 

samhället. Större delen av den teoretiska och den praktiska utbildningen regleras av 

Revisorsnämnden och Föreningen Auktoriserade Revisorer, dessutom finns omfattande 

lagar och rekommendationer kring revisorns arbete och utförande. Mot denna bakgrund 

väcktes vårt intresse kring hur det är att inträda i en så komplex bransch som 

revisorsbranschen. Det förekommer tidigare forskning kring hur nyanställda 

introduceras in i olika organisationer, dock är forskningen kring hur socialisering av 

nyanställda inom revisorsbranschen knapphändig. Följaktligen är det av högsta relevans 

att fördjupa sig i denna forskning, eftersom möjlighet till upptäck av underliggande 

problem kan öka. 

Eftersom Ni är ett av de företag som är av intresse för vår studie, inbjuder vi Era 

revisorsassistenter/medarbetare till att medverka i vår undersökning. Frågorna kretsar 

främst kring deras upplevelse under de första åren hos Er. Enkäten kommer att vara 

elektronisk och finns som länk nedan. Den beräknade tiden för genomförande är 5-10 

minuter.  

Deltagarna kommer att vara fullt anonyma och deras svar kommer att behandlas 

konfidentiellt. Det kommer inte finnas möjlighet för oss att identifiera Er som företag 

eller som individ, dessutom kommer det insamlade materialet endast vara tillgänglig för 

behöriga. 

Era revisorsassistenters/medarbetares medverkan kommer att bidra till en djupare 

förståelse för hur revisorsbranschens initiala socialiseringsprocess är uppbyggd och 

vilka problem respektive förutsättningar som skapas i och med denna process. Syftet 

med denna studie är att skapa en klarare bild av hur revisorsassistenter/medarbetare 

introduceras, vilket ska tjäna som utgångspunkt för eventuella förbättringsarbeten kring 

processen. 

Studien kommer att resultera i en examensuppsats (D-nivå) för Civilekonomprogrammet 

vid Linnéuniversitetet i Växjö under handledning av docent Anna Stafsudd. 

 

Som tack för Er medverkan utlovas delgivning av studiens resultat. Deltagande är 

givetvis frivilligt, dock för att uppnå tillförlitligt resultat är hög svarssekvens av vikt, 

därför är vi tacksamma om Ni vill delta. Vid intresse vänligen vidarebefordra detta mail 

till Era revisorsassistenter. 

 

Länk till vår enkät: 

https://www.surveymonkey.com/s/revisorsprofessionen 

 

Med vänliga hälsningar 

Jakob Olsson och Mai Trinh 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet, Växjö 

 

https://www.surveymonkey.com/s/revisorsprofessionen
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Bilaga 2b: Påminnelsebrev 

Hej igen! 

 

För ungefär en vecka sedan fick Ni en förfrågan om Era revisorsassistenter/medarbetare 

är intresserade av att medverka i en elektronisk enkätundersökning kring deras 

upplevelse under de första åren hos Er. Observera att vi inte har möjlighet att se om Ni 

redan har svarat på vår enkät, därmed ber vi Er att vänligen bortse från denna 

påminnelse om ni redan deltagit i undersökningen. Tack för Er medverkan! 

 

Med tanke på att revisorsyrket är ett hårt reglerat yrke jämfört med andra närliggande 

yrken i samhället, är det både intressant och relevant att undersöka hur det är att träda in 

i en så komplex bransch som revisorsbranschen. Syftet med denna studie är att skapa en 

klarare bild av hur revisorsassistenter/medarbetare introduceras, vilket ska tjäna som 

utgångspunkt för eventuella förbättringsarbeten kring processen. 

 

Eftersom Ni är ett av de företag som är av intresse för vår studie, ville vi bjuda in Era 

revisorsassistenter/medarbetare till att medverka i vår undersökning. Frågorna kretsar 

främst kring deras upplevelse under de första åren hos Er. Enkäten är elektronisk och 

finns som länk nedan. Den beräknade tiden för genomförande är 5-10 minuter.  

 

Deltagarna kommer att vara fullt anonyma och deras svar kommer att behandlas 

konfidentiellt. Det kommer inte finnas någon möjlighet för oss att identifiera Er som 

företag eller Era revisorsassistenter/medarbetare som individ, dessutom kommer det 

insamlade materialet endast vara tillgänglig för behöriga. 

 

Studien kommer att resultera i en examensuppsats (D-nivå) för Civilekonomprogrammet 

vid Linnéuniversitetet i Växjö under handledning av docent Anna Stafsudd. 

 

Som tack för Er medverkan får Ni ta del av studiens slutresultat. Deltagande är givetvis 

frivilligt, dock för att uppnå tillförlitligt resultat är hög svarssekvens av vikt, därför är vi 

tacksamma om Ni vill delta. Vid intresse vänligen vidarebefordra detta mail till Era 

revisorsassistenter/medarbetare. 

 

Länk till vår enkät: 

 

https://www.surveymonkey.com/s/revisorsprofessionen 

 

Med vänliga hälsningar 

Jakob Olsson och Mai Trinh 

Civilekonomprogrammet 

Linnéuniversitetet, Växjö 

https://www.surveymonkey.com/s/revisorsprofessionen
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Bilaga 3: Elektronisk enkät 
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Bilaga 4: Faktoranalys 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 3,417 12,205 12,205 3,417 12,205 12,205 

2 2,887 10,309 22,514 2,887 10,309 22,514 

3 2,606 9,307 31,821 2,606 9,307 31,821 

4 2,066 7,377 39,198 2,066 7,377 39,198 

5 1,767 6,309 45,507 1,767 6,309 45,507 

6 1,552 5,542 51,048 1,552 5,542 51,048 

7 1,421 5,076 56,124 1,421 5,076 56,124 

8 1,334 4,763 60,887 1,334 4,763 60,887 

9 1,137 4,062 64,949 1,137 4,062 64,949 

10 1,038 3,707 68,656 1,038 3,707 68,656 

11 ,968 3,459 72,115       

12 ,903 3,224 75,338       

13 ,751 2,680 78,019       

14 ,685 2,447 80,466       

15 ,667 2,381 82,847       

16 ,627 2,238 85,086       

17 ,577 2,059 87,145       

18 ,545 1,946 89,091       

19 ,480 1,713 90,805       

20 ,463 1,655 92,459       

21 ,421 1,505 93,964       

22 ,393 1,405 95,369       

23 ,351 1,255 96,623       

24 ,274 ,978 97,602       

25 ,254 ,907 98,508       

26 ,220 ,786 99,294       

27 ,128 ,457 99,751       

28 ,070 ,249 100,000       
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4b: Scree plot 
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4c: Faktorernas laddningar  

  

A B C D E F G

Fråga 7.2 ,873

Fråga 7.1 ,846

Fråga 7.4 ,697

Fråga 7.5 ,677

Fråga 11.6

Fråga 7.7 ,774

Fråga 10.2 ,675

Fråga 7.8 ,608 ,492

Fråga 10.6 ,472

Fråga 11.5 -,466

Fråga 9.1

Fråga 11.2 ,773

Fråga 9.3 ,720

Fråga 11.4 ,595

Fråga 9.4 ,521

Fråga 10.5

Fråga 8.2 ,699

Fråga 8.4 ,662

Fråga 8.1 ,643

Fråga 8.3 ,571

Fråga 12.3 ,843

Fråga 12.2 ,831

Fråga 12.1

Fråga 7.6 ,688

Fråga 11.3 ,623

Fråga 10.7 -,530

Fråga 10.4 ,751

Fråga 10.3 ,722

Rotated Component Matrix
a

Component
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Faktor 1 Faktor 2

Cronbach'

s Alpha

Cronbach'

s Alpha 

Based on 

Standardiz

ed Items N of Items

Cronbach'

s Alpha

Cronbach'

s Alpha 

Based on 

Standardiz

ed Items N of Items

,818 ,819 4 ,617 ,620 4

Faktor 3 Faktor 4

Cronbach'

s Alpha

Cronbach'

s Alpha 

Based on 

Standardiz

ed Items N of Items

Cronbach'

s Alpha

Cronbach'

s Alpha 

Based on 

Standardiz

ed Items N of Items

,570 ,577 2 ,660 ,686 4

Faktor 5 Faktor 6

Cronbach'

s Alpha

Cronbach'

s Alpha 

Based on 

Standardiz

ed Items N of Items

Cronbach'

s Alpha

Cronbach'

s Alpha 

Based on 

Standardiz

ed Items N of Items

,738 ,757 2 ,486 ,484 5

Faktor 7

Cronbach'

s Alpha

Cronbach'

s Alpha 

Based on 

Standardiz

ed Items
a

N of Items

,136 -,062 3

Reliability Statistics

Reliability Statistics

Reliability Statistics

Reliability Statistics

Reliability Statistics

Reliability Statistics

Reliability Statistics

4d: Cronbach´s Alpha test 
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Bilaga 5: Regressions- och korrelationsanalys faktor 1 – Kontext 1 

Standardize

d 

Coefficients

B Std. Error Beta

Lower 

Bound

Upper 

Bound Zero-order Partial Part Tolerance VIF

(Constant) -,551 ,624 -,882 ,382 -1,808 ,706

Fråga 1 

Kön

,074 ,257 ,043 ,289 ,774 -,443 ,592 ,061 ,043 ,041 ,911 1,097

Fråga 2 

Ålder

,175 ,219 ,137 ,799 ,428 -,265 ,615 ,036 ,117 ,114 ,702 1,425

Fråga 3 

Högsta 

utbildning

,168 ,167 ,169 1,005 ,320 -,169 ,505 ,171 ,147 ,144 ,725 1,379

Fråga 4 

Revisions

byrå

,229 ,283 ,133 ,809 ,423 -,340 ,798 ,104 ,118 ,116 ,755 1,324

Fråga 5 

Antal auk. 

rev.

-,136 ,178 -,119 -,761 ,451 -,494 ,223 -,051 -,111 -,109 ,837 1,194

Fråga 6 

Anställnin

gsår

,047 ,418 ,021 ,113 ,910 -,793 ,888 ,051 ,017 ,016 ,609 1,643

Coefficients
a

Model

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

95,0% Confidence 

Interval for B Correlations Collinearity Statistics

1

 
 

5b: ANOVA-test 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regressio

n

2,211 6 ,369 ,468 ,828
b

Residual 36,211 46 ,787

Total 38,422 52

1

ANOVA
a

Model

 
 

5c: Förklaringsgrad 

R R Square

Adjusted 

R Square

Std. Error of 

the Estimate

1 ,240
a ,058 -,065 ,88723843

Model Summary
b

Model
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5d: Korrelationsanalys 

 

Faktor 1 

REGR 

factor 

score   1 

for 

analysis 1

Fråga 1 

Kön

Fråga 2 

Ålder

Fråga 3 

Högsta 

utbildning

Fråga 4 

Revisions

byrå

Fråga 5 

Antal auk. 

rev.

Fråga 6 

Anställnin

gsår

REGR 

factor 

score   1 

for 

analysis 1

1,000 ,061 ,036 ,171 ,104 -,051 ,051

Fråga 1 

Kön

,061 1,000 ,020 ,136 ,010 ,053 -,175

Fråga 2 

Ålder

,036 ,020 1,000 -,290 -,283 ,034 -,498

Fråga 3 

Högsta 

utbildning

,171 ,136 -,290 1,000 ,284 ,091 ,426

Fråga 4 

Revisions

byrå

,104 ,010 -,283 ,284 1,000 ,356 ,162

Fråga 5 

Antal auk. 

rev.

-,051 ,053 ,034 ,091 ,356 1,000 -,104

Fråga 6 

Anställnin

gsår

,051 -,175 -,498 ,426 ,162 -,104 1,000

REGR 

factor 

score   1 

for 

analysis 1

,333 ,398 ,110 ,229 ,357 ,358

Fråga 1 

Kön

,333 ,401 ,044 ,450 ,255 ,014

Fråga 2 

Ålder

,398 ,401 ,000 ,000 ,338 ,000

Fråga 3 

Högsta 

utbildning

,110 ,044 ,000 ,000 ,127 ,000

Fråga 4 

Revisions

byrå

,229 ,450 ,000 ,000 ,000 ,021

Fråga 5 

Antal auk. 

rev.

,357 ,255 ,338 ,127 ,000 ,097

Fråga 6 

Anställnin

gsår

,358 ,014 ,000 ,000 ,021 ,097

Correlations

Pearson 

Correlatio

n

Sig. (1-

tailed)
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Bilaga 6: Regressions- och korrelationsanalys faktor 2 – Kontext 2 

 

Standardize

d 

Coefficients

B Std. Error Beta

Lower 

Bound

Upper 

Bound Zero-order Partial Part Tolerance VIF

(Constant) ,117 ,809 ,145 ,885 -1,510 1,745

Fråga 1 

Kön

-,144 ,333 -,065 -,431 ,668 -,814 ,527 -,058 -,063 -,062 ,911 1,097

Fråga 2 

Ålder

-,162 ,283 -,099 -,574 ,569 -,732 ,407 -,090 -,084 -,083 ,702 1,425

Fråga 3 

Högsta 

utbildning

,021 ,217 ,016 ,095 ,925 -,416 ,457 ,042 ,014 ,014 ,725 1,379

Fråga 4 

Revisions

byrå

-,122 ,366 -,055 -,333 ,741 -,858 ,615 ,044 -,049 -,048 ,755 1,324

Fråga 5 

Antal auk. 

rev.

,267 ,231 ,183 1,157 ,253 -,198 ,731 ,156 ,168 ,167 ,837 1,194

Fråga 6 

Anställnin

gsår

,038 ,541 ,013 ,071 ,944 -1,050 1,127 ,053 ,010 ,010 ,609 1,643

Correlations Collinearity Statistics

1

Model

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

95,0% Confidence 

Interval for B

Coefficients
a

 
 

6b: ANOVA-test 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regressio

n

2,539 6 ,423 ,321 ,923
b

Residual 60,703 46 1,320

Total 63,243 52

Model

1

ANOVA
a

 
 

6c: Förklaringsgrad 

R R Square

Adjusted 

R Square

Std. Error of 

the Estimate

1 ,200
a ,040 -,085 1,14875376

Model Summary
b

Model

 
 



                  INNANFÖR REVISORSPROFESSIONENS MURAR 

 

 
 147   
 

6d: Korrelationsanalys 

 

REGR 

factor 

score   4 

for 

analysis 1

Fråga 1 

Kön

Fråga 2 

Ålder

Fråga 3 

Högsta 

utbildning

Fråga 4 

Revisions

byrå

Fråga 5 

Antal auk. 

rev.

Fråga 6 

Anställnin

gsår

REGR 

factor 

score   4 

for 

analysis 1

1,000 -,058 -,090 ,042 ,044 ,156 ,053

Fråga 1 

Kön

-,058 1,000 ,020 ,136 ,010 ,053 -,175

Fråga 2 

Ålder

-,090 ,020 1,000 -,290 -,283 ,034 -,498

Fråga 3 

Högsta 

utbildning

,042 ,136 -,290 1,000 ,284 ,091 ,426

Fråga 4 

Revisions

byrå

,044 ,010 -,283 ,284 1,000 ,356 ,162

Fråga 5 

Antal auk. 

rev.

,156 ,053 ,034 ,091 ,356 1,000 -,104

Fråga 6 

Anställnin

gsår

,053 -,175 -,498 ,426 ,162 -,104 1,000

REGR 

factor 

score   4 

for 

analysis 1

,339 ,262 ,382 ,378 ,132 ,354

Fråga 1 

Kön

,339 ,401 ,044 ,450 ,255 ,014

Fråga 2 

Ålder

,262 ,401 ,000 ,000 ,338 ,000

Fråga 3 

Högsta 

utbildning

,382 ,044 ,000 ,000 ,127 ,000

Fråga 4 

Revisions

byrå

,378 ,450 ,000 ,000 ,000 ,021

Fråga 5 

Antal auk. 

rev.

,132 ,255 ,338 ,127 ,000 ,097

Fråga 6 

Anställnin

gsår

,354 ,014 ,000 ,000 ,021 ,097

Correlations

Pearson 

Correlatio

n

Sig. (1-

tailed)
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Bilaga 7: Regressions- och korrelationsanalys faktor 3 - Kontenta 

 

Standardize

d 

Coefficients

B Std. Error Beta

Lower 

Bound

Upper 

Bound Zero-order Partial Part Tolerance VIF

(Constant) ,954 ,759 1,257 ,215 -,574 2,481

Fråga 1 

Kön

-,567 ,313 -,263 -1,815 ,076 -1,197 ,062 -,209 -,258 -,251 ,911 1,097

Fråga 2 

Ålder

-,467 ,266 -,289 -1,755 ,086 -1,002 ,068 -,205 -,251 -,242 ,702 1,425

Fråga 3 

Högsta 

utbildning

,192 ,204 ,153 ,945 ,349 -,217 ,602 ,082 ,138 ,131 ,725 1,379

Fråga 4 

Revisions

byrå

-,165 ,343 -,076 -,481 ,633 -,856 ,526 ,007 -,071 -,066 ,755 1,324

Fråga 5 

Antal auk. 

rev.

-,011 ,217 -,008 -,052 ,959 -,447 ,425 -,021 -,008 -,007 ,837 1,194

Fråga 6 

Anställnin

gsår

-,649 ,508 -,226 -1,280 ,207 -1,671 ,372 ,017 -,185 -,177 ,609 1,643

1

Coefficients
a

Model

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

95,0% Confidence 

Interval for B Correlations Collinearity Statistics

 
 

7b: ANOVA-test 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regressio

n

7,476 6 1,246 1,072 ,393
b

Residual 53,485 46 1,163

Total 60,961 52

ANOVA
a

Model

1

 
 

7c: Förklaringsgrad 

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the 

Estimate 

1 ,350
a
 ,123 ,008 1,07829305 
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7d: Korrelationsanalys 

 

REGR 

factor 

score   7 

for 

analysis 1

Fråga 1 

Kön

Fråga 2 

Ålder

Fråga 3 

Högsta 

utbildning

Fråga 4 

Revisions

byrå

Fråga 5 

Antal auk. 

rev.

Fråga 6 

Anställnin

gsår

REGR 

factor 

score   7 

for 

analysis 1

1,000 -,209 -,205 ,082 ,007 -,021 ,017

Fråga 1 

Kön

-,209 1,000 ,020 ,136 ,010 ,053 -,175

Fråga 2 

Ålder

-,205 ,020 1,000 -,290 -,283 ,034 -,498

Fråga 3 

Högsta 

utbildning

,082 ,136 -,290 1,000 ,284 ,091 ,426

Fråga 4 

Revisions

byrå

,007 ,010 -,283 ,284 1,000 ,356 ,162

Fråga 5 

Antal auk. 

rev.

-,021 ,053 ,034 ,091 ,356 1,000 -,104

Fråga 6 

Anställnin

gsår

,017 -,175 -,498 ,426 ,162 -,104 1,000

REGR 

factor 

score   7 

for 

analysis 1

,066 ,070 ,279 ,481 ,441 ,452

Fråga 1 

Kön

,066 ,401 ,044 ,450 ,255 ,014

Fråga 2 

Ålder

,070 ,401 ,000 ,000 ,338 ,000

Fråga 3 

Högsta 

utbildning

,279 ,044 ,000 ,000 ,127 ,000

Fråga 4 

Revisions

byrå

,481 ,450 ,000 ,000 ,000 ,021

Fråga 5 

Antal auk. 

rev.

,441 ,255 ,338 ,127 ,000 ,097

Fråga 6 

Anställnin

gsår

,452 ,014 ,000 ,000 ,021 ,097

Sig. (1-

tailed)

Correlations

Pearson 

Correlatio

n
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Bilaga 8: Regressions- och korrelationsanalys faktor 4 - Interpersonell 

 

Standardize

d 

Coefficients

B Std. Error Beta

Lower 

Bound

Upper 

Bound Zero-order Partial Part Tolerance VIF

(Constant) -2,219 ,529 -4,191 ,000 -3,284 -1,153

Fråga 1 

Kön

,096 ,218 ,051 ,438 ,663 -,343 ,535 ,074 ,064 ,049 ,911 1,097

Fråga 2 

Ålder

,139 ,185 ,099 ,749 ,458 -,234 ,512 -,188 ,110 ,083 ,702 1,425

Fråga 3 

Högsta 

utbildning

,524 ,142 ,482 3,690 ,001 ,238 ,809 ,605 ,478 ,410 ,725 1,379

Fråga 4 

Revisions

byrå

,041 ,240 ,022 ,172 ,864 -,441 ,523 ,226 ,025 ,019 ,755 1,324

Fråga 5 

Antal auk. 

rev.

,164 ,151 ,132 1,082 ,285 -,141 ,468 ,159 ,158 ,120 ,837 1,194

Fråga 6 

Anställnin

gsår

,736 ,354 ,297 2,080 ,043 ,024 1,449 ,433 ,293 ,231 ,609 1,643

Coefficients
a

Model

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

95,0% Confidence 

Interval for B Correlations Collinearity Statistics

1

 
 

8b: ANOVA-test 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regressio

n

19,695 6 3,282 5,802 ,000
b

Residual 26,022 46 ,566

Total 45,717 52

ANOVA
a

Model

1

 
 

8c: Förklaringsgrad 

 

R R Square

Adjusted 

R Square

Std. Error of 

the Estimate

1 ,656
a ,431 ,357 ,75213012

Model

 
 



                  INNANFÖR REVISORSPROFESSIONENS MURAR 

 

 
 151   
 

8d: Korrelationsanalys 

 

REGR 

factor 

score   3 

for 

analysis 1

Fråga 1 

Kön

Fråga 2 

Ålder

Fråga 3 

Högsta 

utbildning

Fråga 4 

Revisions

byrå

Fråga 5 

Antal auk. 

rev.

Fråga 6 

Anställnin

gsår

REGR 

factor 

score   3 

for 

analysis 1

1,000 ,074 -,188 ,605 ,226 ,159 ,433

Fråga 1 

Kön

,074 1,000 ,020 ,136 ,010 ,053 -,175

Fråga 2 

Ålder

-,188 ,020 1,000 -,290 -,283 ,034 -,498

Fråga 3 

Högsta 

utbildning

,605 ,136 -,290 1,000 ,284 ,091 ,426

Fråga 4 

Revisions

byrå

,226 ,010 -,283 ,284 1,000 ,356 ,162

Fråga 5 

Antal auk. 

rev.

,159 ,053 ,034 ,091 ,356 1,000 -,104

Fråga 6 

Anställnin

gsår

,433 -,175 -,498 ,426 ,162 -,104 1,000

REGR 

factor 

score   3 

for 

analysis 1

,299 ,088 ,000 ,052 ,128 ,001

Fråga 1 

Kön

,299 ,401 ,044 ,450 ,255 ,014

Fråga 2 

Ålder

,088 ,401 ,000 ,000 ,338 ,000

Fråga 3 

Högsta 

utbildning

,000 ,044 ,000 ,000 ,127 ,000

Fråga 4 

Revisions

byrå

,052 ,450 ,000 ,000 ,000 ,021

Fråga 5 

Antal auk. 

rev.

,128 ,255 ,338 ,127 ,000 ,097

Fråga 6 

Anställnin

gsår

,001 ,014 ,000 ,000 ,021 ,097

Sig. (1-

tailed)

Correlations

Pearson 

Correlatio

n
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Bilaga 9: Regressions- och korrelationsanalys faktor 5 - Integration 

 

 
Standardize

d 

Coefficients

B Std. Error Beta

Lower 

Bound

Upper 

Bound Zero-order Partial Part Tolerance VIF

(Constant) ,490 ,657 ,746 ,460 -,832 1,812

Fråga 1 

Kön

-,215 ,271 -,110 -,793 ,432 -,759 ,330 -,054 -,116 -,105 ,911 1,097

Fråga 2 

Ålder

,274 ,230 ,188 1,191 ,240 -,189 ,737 ,354 ,173 ,157 ,702 1,425

Fråga 3 

Högsta 

utbildning

-,001 ,176 -,001 -,004 ,996 -,355 ,354 -,211 -,001 -,001 ,725 1,379

Fråga 4 

Revisions

byrå

-,162 ,297 -,083 -,546 ,588 -,760 ,436 -,165 -,080 -,072 ,755 1,324

Fråga 5 

Antal auk. 

rev.

,069 ,187 ,053 ,367 ,715 -,309 ,446 ,054 ,054 ,048 ,837 1,194

Fråga 6 

Anställnin

gsår

-,749 ,439 -,288 -1,704 ,095 -1,633 ,136 -,382 -,244 -,225 ,609 1,643

1

Model

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.

95,0% Confidence 

Interval for B Correlations Collinearity Statistics

 
 

8b: ANOVA-test 

 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Regressio

n

9,957 6 1,660 1,906 ,100
b

Residual 40,057 46 ,871

Total 50,014 52

ANOVA
a

Model

1

 
 

8c: Förklaringsgrad 

 

R R Square

Adjusted 

R Square

Std. Error of 

the Estimate

1 ,446
a ,199 ,095 ,93316699

Model

Model Summary
b
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 9d: Korrelationsanalys 

 

REGR 

factor 

score   5 

for 

analysis 1

Fråga 1 

Kön

Fråga 2 

Ålder

Fråga 3 

Högsta 

utbildning

Fråga 4 

Revisions

byrå

Fråga 5 

Antal auk. 

rev.

Fråga 6 

Anställnin

gsår

REGR 

factor 

score   5 

for 

analysis 1

1,000 -,054 ,354 -,211 -,165 ,054 -,382

Fråga 1 

Kön

-,054 1,000 ,020 ,136 ,010 ,053 -,175

Fråga 2 

Ålder

,354 ,020 1,000 -,290 -,283 ,034 -,498

Fråga 3 

Högsta 

utbildning

-,211 ,136 -,290 1,000 ,284 ,091 ,426

Fråga 4 

Revisions

byrå

-,165 ,010 -,283 ,284 1,000 ,356 ,162

Fråga 5 

Antal auk. 

rev.

,054 ,053 ,034 ,091 ,356 1,000 -,104

Fråga 6 

Anställnin

gsår

-,382 -,175 -,498 ,426 ,162 -,104 1,000

REGR 

factor 

score   5 

for 

analysis 1

,351 ,005 ,064 ,119 ,351 ,002

Fråga 1 

Kön

,351 ,401 ,044 ,450 ,255 ,014

Fråga 2 

Ålder

,005 ,401 ,000 ,000 ,338 ,000

Fråga 3 

Högsta 

utbildning

,064 ,044 ,000 ,000 ,127 ,000

Fråga 4 

Revisions

byrå

,119 ,450 ,000 ,000 ,000 ,021

Fråga 5 

Antal auk. 

rev.

,351 ,255 ,338 ,127 ,000 ,097

Fråga 6 

Anställnin

gsår

,002 ,014 ,000 ,000 ,021 ,097

Pearson 

Correlatio

n

Sig. (1-

tailed)

Correlations
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