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Sammanfattning 
 
Generation y har i den befintliga litteraturen fått ett tråkigt skimmer över sig 
som arbetstagare vilket bidragit till att arbetsgivare har börjat se dem som 
vanskliga att hantera. Detta har gjort att studier har växt fram som påvisat 
hanterbarheten av generation y. Kunskap har skapats genom att jämföra 
generation y:s karaktärer mot äldre generationer vilket bidragit till en relativt 
ensidig förståelse av generationen. År 2015 publicerades en studie som antyder 
om en svag matchning mellan generation y och revisionsbranschen. 
Matchningen mellan organisationer och dess anställda har i befintlig forskning 
benämnts som Person-Organization fit (P-O matchning). Denna forskning 
visar på att en svag matchning mellan de båda parterna kan resultera i negativa 
effekter på organisationers prestationsförmåga. Generation y utgjorde år 2016 
cirka 80 % av arbetskraften inom en av de fyra största revisionsbyråerna, vilket 
indikerar på att generationen på allvar har gjort inträde inom branschen. På 
grund av detta är det av vikt att en stark matchning mellan parterna infinner 
sig. En avsaknad av studier som undersöker den verkliga dynamiken och 
kommer med förslag på hur matchningen kan ökas mot generation y inom 
revisionsbranschen går att utläsa. 

På grund av detta är denna uppsats syfte att undersöka hur P-O matchningen 
mellan generation y och en av de fyra största revisionsbyråerna ser ut samt 
diskutera förslag på hur matchningen kan ökas mellan de två parterna. Studien 
har bedrivits som en kvalitativ intervjustudie med fjorton respondenter inom 
revisionsbyrån. Studiens resultat visar på en starkare matchning än tidigare 
forskning antytt mellan parterna men fortfarande kvarligger ett antal 
inkongruenser. Inkongruenserna ses uppkomma av strukturella och kulturella 
faktorer som begränsar effekten av det närvarande socialiseringsarbete inom 
revisionsbyrån. Ett förslag ges om att bredda den hierarkiska strukturen inom 
revisionsbyrån. En förändring som ses kräva kulturförändringar vilket bidrar 
till en jämnare arbetsbelastning samt en förstärkt koppling mellan belöning 
och avancering för att skapa incitament för individerna att avancera inom 
revisionsbyrån.  
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Abstract 
 
Generation y has received a sad image of them as employees, which has led to 
that employer’s has started to see them as difficult to manage. Because of this, 
a large amount of the literature has started to focus on highlighting the 
manageability of the generation. Knowledge has been made by comparing the 
characters of generation y to older generations, which has created a rather one-
sided understanding. In 2015 a study was published making speculations about 
a weak fit between the audit profession and generation y. The fit between 
organizations and their employees has in existing research been referred to as 
Person-Organization fit. This research shows that a weak fit between the two 
gives a negative effect on the organizations overall performance. At the same 
time a study shows that eighty percent of the workforce within on of the big 
four audit firms consists of individuals from generation y in 2016, which 
indicates a strong entrance in the profession by them. This creates a need to 
generate a stronger fit with the generation. However, there is a lack of studies 
that investigates the real dynamic between the two and makes suggestions on 
how the fit can be increased between the generation and the audit profession. 
 
Because of this, this paper has the purpose of examine the fit between 
generation y and one of the big four audit firms and to discuss suggestions on 
how the fit between the two can be increased. The study was performed 
through a qualitative interview study with fourteen respondents from the firm. 
The study’s result shows a stronger fit between the generation and the audit 
firm then previous literature has suggested but still some incongruence is 
present. The incongruence emerged from structural and cultural factors, which 
decreased the effect of the socialization process from the firm. A suggestion is 
made to widen the hierarchical structure. A change that need culture changes 
which is seen to even the work load and strenghten the link between 
advancement and reward which is seen to create incentives to advance within 
the firm. 
 
Keyword: Generation y, Person-Organization fit  
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1. Inledning 

Följande avsnitt presenterar det problem som undersöks i uppsatsen. Därefter introduceras 
studiens syfte, forskningsfrågor, bidrag och avgränsningar. Avsnittet avslutar med att belysa 
uppsatsens fortsatta disposition. 

1.1. Problembakgrund 

Inom forskningen har det länge varit populärt att studera skiften i generationer 
på arbetsmarknaden och den inverkan som det för med sig på organisationers 
övergripande prestation. Studier har gjorts som undersöker generationernas 
skilda karaktärer samt hur karaktärsdragen ska hanteras (Kapoor & Solomon 
2011; Petroulas et al. 2010; Eisner 2005). En generation har dock skapat extra 
problematik inom litteraturen, nämligen den så kallade generation y. 
Generationen definieras som individer födda mellan 1980-1999 (Kapoor & 
Solomon 2011). Denna generation är en av de senaste att på allvar göra entré 
på arbetsmarknaden och tycks ha skapat en skiljelinje mellan forskningsfältet 
som karaktäriserar generationen och de som diskuterar hanteringen av dem. 
Litteratur med fokus på beskrivandet av generationen har gett dem mindre 
smickrande attribut som lat, illojal, bekräftelsesökande och krävande 
(Thompson & Gregory 2012). Litteraturens beskrivning av karaktären hos 
generationen har gjort att de får tampas med en dyster bild av dem som 
arbetstagare samt att arbetsgivarna har börjat uppfatta dem som besvärliga att 
hantera (Thompson & Gregory 2012). Den dystra beskrivningen har gjort att 
en motpol av litteratur har växt fram inom forskningen med fokus att påvisa 
hanterbarheten av generation y. Denna litteratur förnekar inte karaktären hos 
generationen utan vill påvisa styrbarheten av dem. Thompson och Gregory 
(2012) poängterar hur det inte är generationen som är problemet utan hur det 
snarare är avsaknaden av förståelse kring hanteringen av dem som får 
arbetsgivarna att uppfatta dem som svåra att hantera.  
 
I en studie av Westermann et al. (2015) tas återigen en dyster bild upp av 
generation y men denna gång inom revisionsbranschen. Westermann et al. 
(2015) beskriver hur karaktärsdragen hos generationen kan leda till problem 
inom revisorernas viktiga läroprocess. En process som beskrivs som ytterst 
viktig för att bibehålla den kvalité på revisionsarbetet som samhället förväntar 
sig. I studien påvisas det gång på gång hur karaktärsdragen hos generation y 
inte matchar med det som revisionsbranschen förväntar sig från sina anställda. 
Det beskrivs hur generation y:s strävan efter balans mellan privatlivet och 
arbetslivet krockar med efterfrågan på övertid som den mer komplexa 
lagstiftningen har skapat. Vidare beskrivs hur läroprocessen kräver lärdomar 
från egna misstag och eget initiativtagande samtidigt som generation y 
uppvisar karaktärsdraget att vilja ha allt mer stöd från ledaren (Westermann et 
al. 2015: Spiro 2006). Westermann et al. (2015 s.893) uttrycker i slutet av sin 
studie: ”What type of auditor may be formed during this generation: someone who is swift 
in making judgments, not skilled at verbal communication, not accustomed to criticism and 



 9 

has trouble thinking out-of-the-box? ”. Uttalandet efterlämnar återigen en tråkig bild 
över generation y med en andemening om att generationen rent av skulle 
kunna skada revisionsyrket. Westermann et al. (2015) beskrivning om den 
förväntade dynamiken mellan de två parterna ger en antydan om en bristfällig 
matchning.  

1.2. Problemdiskussion  

Matchningen mellan organisationer och dess anställda benämns i forskningen 
som Person-Organization fit (här efter benämnt som P-O matchning). Bakke 
(1953) beskriver hur ett ständigt arbete pågår från organisationers och de 
anställdas sida för att närma sig varandra. För att en organisation på ett bra sätt 
ska kunna möta sina anställda krävs förståelse kring deras karaktär, preferenser 
och behov (Kristof 1996). En sådan förståelse ger möjligheten att på ett bättre 
sätt hantera personalen och på så vis minska avståndet från organisationens 
sida. Befintlig forskning som berör hantering av generation y har skapat sig 
förståelse genom att sätta dess karaktärsdrag mot tidigare generationers 
karaktärsdrag (Rani & Samuel 2016; Petroluas et al. 2010; Kapoor & Solomon 
2011). Detta bidrar till skapandet av en relativt sett ensidig litteraturbas om 
hanteringen av generation y. Den befintliga litteraturen saknar studier som 
sätter generationen i andra förhållanden för att uppnå förståelse. Genom att 
undersöka andra dynamiker med generation y än skillnader mot andra 
generationer skapas möjligheter till en utvidgad kunskap kring hanteringen av 
dem.  
 
Tidigare studier har skapat insikt rent generellt kring hanteringen av generation 
y och därmed bidragit till att på ett mer övergripande plan få bort den dystra 
bilden (Thompson & Gregory 2012; Kapoor & Solomon 2011; Eisner 2005). 
Westermann et al. (2015) riktar specifik kritik mot generation y inom 
revisionsbranschen. En avsaknad av studier som svarar upp på denna kritik 
och som påvisar hanterbarheten av dem inom den branschen går att utläsa. 
Westermann et al. (2015) uttrycker även förväntningar kring dynamiken mellan 
generation y och revisionsbranschen men det saknas empiriska undersökningar 
som undersöker den verkliga dynamiken mellan parterna. Inom litteraturen har 
Kristof´s (1996) modell över P-O matchningen använts för att utläsa 
matchningen mellan organisationer och de anställdas karaktärer samt hur väl 
de två parterna möter upp varandras behov (Supeli & Creed 2014).  
 
Liu et al. (2010) visar på hur en svag matchning inom dessa två områden kan 
leda till negativa arbetsrelaterade utfall hos de anställda, vilket i sin helhet ger 
en negativ påverkan på en organisations prestation. I en rapport från 2013 
förutspår en utav de fyra största revisionsbyråerna att deras arbetskraft under 
2016 kommer att bestå till 80 % av individer från generation y (Finn & 
Donovan 2013). Detta visar på att generationen i dagsläget bör utgöra en 
betydande majoritet av arbetskraften inom revisionsbranschen. Med en 
arbetskraft till större del bestående av generation y blir det naturligt att dessa 
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också har en signifikant inverkan på branschens prestationer. Utifrån 
Westermann et al´s. (2015) farhågor kring matchningen mellan generation y 
och revisionsbranschen samt de negativa effekter som Liu et al. (2010) påvisar, 
anses det vara av vikt att bättre förstå P-O matchningen mellan generation y 
och revisionsbranschen samt hur denna kan ökas för att på ett bättre sätt 
kunna hantera generationen.  

1.3. Syfte 

Denna uppsats syfte är att undersöka hur P-O matchningen mellan generation 
y och en av revisionsbranschens fyra största revisionsbyråer ser ut samt 
diskutera förslag om hur matchningen mellan parterna kan ökas.  

1.4. Forskningsfrågor 

För att uppnå ovanstående syfte ska följande tre forskningsfrågor besvaras:  
 

1. Hur väl överensstämmer karaktären på revisionsbyrån med karaktären 
hos generation y? 

2. Hur väl möter revisionsbyrån upp generation y:s behov, önskemål och 
preferenser av en arbetsplats? 

3. Hur kan revisionsbyrån öka P-O matchningen mot generation y? 

1.5. Bidrag och avgränsningar 

Genom uppnåelse av uppsatsens syfte ges kunskapsbidrag till förståelsen av 
hanteringen av generation y inom revisionsbranschen. Då uppsatsens fokus är 
inom revisionsbranschen kompletteras forskningen med en branschspecifik 
studie. Då dynamiken mellan generation y och en av dess arbetsgivare studeras 
ges en ny dimension till förståelsen om hanteringen av generation y men även 
en empirisk studie på den verkliga dynamiken som svar på Westermann et al’s. 
(2015) spekulationer. Denna uppsats antar ett organisatoriskt perspektiv och 
fokuserar därmed på den undersökta revisionsbyråns anpassning mot 
generation y. Detta då Verquer et al. (2003) påvisar hur en avsaknad finns av 
studier som fokuserar på organisationers anpassning inom Bakke’s (1953) 
fusionsprocess. 

1.6. Disposition 

I kommande avsnitt presenteras den problematik som belysts i litteraturen 
mellan generation y och revisionsbranschen. En ingående definition av 
generation y ges för att skapa förståelse kring varför de uppvisar de 
karaktärsdrag som de gör men också vad som bidragit till de tråkiga 
stereotyperna. Vidare läggs studiens två huvudsakliga teorier fram; Bakke’s 
(1953) fusionsprocess och Kristof’s (1996) P-O matchningsmodell. 
Fusionsprocessen används för att skapa förståelse kring den process som 
pågår inom organisationer där parterna simultant försöker närma sig varandra. 
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Vidare belyses vikten av processen för en organisations prestation. Kristof’s 
(1996) modell presenteras och definieras liksom dess roll som verktyg i denna 
studie. En modifiering av Kristof´s (1996) modell görs för att anpassa den till 
uppsatsens perspektiv. Vidare beskrivs och diskuteras val av metod och 
dataanalys som sedan följs av en redogörelse av resultatet. Uppsatsen avslutas 
med en analys och slutsatser av den undersökta P-O matchningen samt 
diskussion om eventuella förändringar som kan öka matchningen.  
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2. Teoretiskt ramverk 

Följande avsnitt belyser tidigare forskning i ljuset av denna uppsats fokus. Syftet med 
uppsatsen är att undersöka hur P-O matchningen ser ut mellan generation y och en av 
revisionsbranschens fyra största revisionsbyråer samt diskutera förslag kring hur 
matchningen mellan parterna kan ökas. Avsnittet börjar därför med att definiera generation 
y. Sedan presenteras Westermann et al’s (2015) studie samt de inkongruenser i 
matchningen som påtalas. Vidare presenteras Bakke’s (1953) fusionsprocess och Kristof´s 
(1996) P-O matchningsmodell. Detta för att ge läsaren en förståelse kring vad P-O 
matchning består av samt hur den skapas inom organisationer. Avsnittet avslutas med en 
anpassning av Kristof’s (1996) P-O matchningsmodell till denna uppsats organisatoriska 
perspektiv. 

2.1. Generation Y 

2.1.1. Definition av generation y 

I befintlig litteratur lyfts en rad olika förslag på definitionen av generation y 
fram. Kapoor och Solomon (2011) definierar generationen som individer 
födda mellan 1980-1999 vilket också belyses som den traditionellt accepterade 
definitionen. Rani och Samuel (2016) argumenterar att det inte enbart går att 
definiera en generation utefter åren de är födda utan att övriga omständigheter 
under åren de växer upp också måste tas i beaktande för att förstå de 
karaktärsdrag som de uppvisar. Thompson och Gregory (2012) definierar 
karaktären på generation y genom att beskriva de politiska, sociala, 
ekonomiska och pedagogiska omständigheter som generationen har haft under 
sin uppväxt. Stereotyper som illojala, krävande, lata och bekräftelsesökande 
lyfter både Thompson och Gregory (2012) samt Petroulas et al. (2010) fram 
som återkommande karaktärsdrag. Via dessa kontextuella variabler ämnar 
Thompson och Gregory (2012) skapa en förståelse kring varför generationen 
uppvisar dessa specifika attribut.  
 
Thompson och Gregory (2012) beskriver hur generation y växt upp och 
formats under en tid då flertalet institutionella och organisatoriska krascher ägt 
rum vilket gjort dem mer medvetna om ofullkomligheter och potentiella risker 
i samhället. Generation y hade under den tiden på allvar gjort entré på 
arbetsmarknaden. En arbetsmarknad där lojala och hårt arbetande människor 
blev avskedade på grund av den lidande ekonomin efter finanskraschen. 
Thompson och Gregory (2012) beskriver detta som en möjlig förklaring till 
varför generationen inte uppvisar samma trogenhet till arbetsplatser som 
tidigare generationer, vilket ses som en anledning till varför generationen 
uppfattas som illojal. Rani och Samuel (2016) samt Petroulas et al. (2010) 
beskriver också hur generation y har lägre engagemang och högre intentioner 
att lämna sina arbeten än tidigare generationer. Rani och Samuel (2016) menar 
att höga förväntningar på belöningar också kan vara en förklaring till att en 
hög omsättningen av arbetsplatser uppvisas av generationen. Thompson och 
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Gregory (2012) beskriver hur föräldrars och samhällets tendenser till att 
belöna individerna i generation y för att överhuvudtaget delta snarare än för 
resultatet har lett till att de uppvisar ett högt självförtroende. Detta gör att 
generationen uppvisar ovanligt höga förväntningar på arbeten, befordringar 
och belöningar vilket leder till att de generellt sett saknar tålamod och vilja att 
utföra mindre glamorösa uppgifter.  
  
Generation y har växt upp under en högteknologisk tid. Spiro (2006) påtalar 
hur det har bidragit till att de i en större utsträckning kräver snabb feedback 
och ständig bekräftelse. Vidare förväntar de sig utförliga instruktioner på hur 
de ska ta sig an och slutföra uppgifter (Thompson & Gregory 2012). Spiro 
(2006) påtalar att hur det leder till förväntningar på ledare som fungerar som 
mentorer. Enligt Kapoor och Solomon (2011) söker generation y efter 
arbetsgivare som ger dem konstant feedback, flexibilitet, utmanande uppgifter 
och behandlar dem med respekt. Thompson och Gregory (2012) beskriver hur 
det har bidragit till att de anses vara en krävande generation. Deras uppväxt i 
en högteknologisk tid gör också att de är vana vid att ständigt vara 
uppkopplade, vilket leder till sökandet efter flexibla arbetsupplägg (Thompson 
& Gregory 2012). Detta leder till att generationen anser att arbetet kan utföras 
i stort sett var som helst och inte nödvändigtvis på arbetsplatsen. Thompson 
och Gregory (2012) beskriver hur det kan vara en av orsakerna till att 
generationen ofta karakteriseras som lat.   
 
Befintlig litteratur beskriver även hur ett flexibelt arbetsupplägg eftersträvas då 
generation y lägger större vikt än tidigare generationer på att kunna balansera 
arbetslivet med privatlivet (Eisner 2005; Finn & Donovan 2013; Bristow et al. 
2011). Finn och Donovan (2013) menar att generation y inte är övertygad om 
att den stora arbetsmängd som ofta förväntas av dem är värt de sociala 
uppoffringarna som kan behöva göras. Detta gör att generationen efterfrågar 
en balans mellan arbetet och sitt sociala liv och att de anser att arbetet utförs 
för att kunna leva snarare än att de lever för att arbeta (Finn & Donovan 2013; 
Bristow et al. 2011; Petroulas et al. 2010). Generation y fokuserar också i 
större utsträckning än tidigare generationer på att deras arbete ska möjliggöra 
för dem att uppnå personliga mål som inte nödvändigtvis innefattar arbetet 
(Bristow et al. 2011). För arbetsgivare är det därför av vikt att se till att 
kongruera organisationens mål med individernas mål för att få ut maximalt 
från denna generation.  
 
Petroulas et al. (2010) fann i sin generationsstudie exempel på hur olika 
generationer uppvisar skilda preferenser vad gäller styrning och utformning av 
arbetsplatser. Generationen uppvisar preferenser på kortsiktiga målsättningar, 
arbete inom team samt mer platta organisationsstrukturer (Petroulas et al 
2010). Individernas behov av feedback och stöd från ledare, kortsiktiga 
målsättningar och balans mellan privat-och arbetsliv beskrivs av Spiro (2016) 
som attribut vilka bidrar till bilden av dem som en svårhanterlig generation. 
Rani och Samuel (2016) beskriver generation y som en generation med hög 
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simultanförmåga. Detta menar Spiro (2006) gör att de söker efter utmanande 
uppgifter vilket blir en utmaning för arbetsgivare då avsaknaden av dessa 
uppgifter gör att generationen snabbt blir uttråkad. Kapoor och Solomon 
(2011) sammanfattar på ett bra sätt de generella karaktärsdragen hos 
generation y i följande tabell: 
 
Tabell 1: Kapoor & Solomon (2011) sammanfattning av karaktärer hos generation y. 
 

 

2.1.2. Generation y och revisionsbranschen 

År 2013 publicerade en utav de fyra största revisionsbyråerna en rapport som 
förutspår att 80 % av deras arbetskraft 2016 ska bestå av arbetstagare från 
generation y (Finn & Donovan 2013). I en studie från år 2015 påtalar 
Westermann et al. (2015) hur generation y och deras attribut kan utsätta 
kvalitén på revisorernas arbeten för påfrestningar. De menar att 
karaktärsdragen hos generationen kan försvåra arbetsprocessen där anställda 
får den kunskap de behöver för att kunna bemästra arbetet och utföra det med 
den kvalité som förväntas från samhället. Westermann et al. (2015) beskriver 
hur karaktären på revisionsbranschen på olika sätt inte passar med den typ av 
behov och attribut som generation y för med sig. I sin studie poängterar de 
precis som Finn och Donovan (2013); Bristow et al. (2011); Petroulas et al. 
(2010) att generation y föredrar balans mellan arbetet och det sociala livet. 
Revisionsbranschen har under senare tid påverkats av högre press och 
komplexitet från samhället vilket bidragit till en efterfrågan på mycket 
övertidsarbete (Westermann et al. 2015). Den högre pressen och 
komplexiteten leder dessutom till att mer utmanande arbeten har flyttats upp i 
hierarkin inom revisionsbranschen vilket lämnar kvar mindre utmanade 
arbeten till juniora revisorer (Westermann et al. 2015). Spiro (2006) visar hur 
generation y vill ha utmanande uppgifter och att en avsaknad av dem kan leda 
till uttråkade och omotiverade medarbetare.  
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Westermann et al. (2015) lyfter fram lärande från egna misstag, att utsättas för 
svåra situationer och praktiskt lärande som viktiga redskap i läroprocessen för 
en revisor. Då generation y kräver mycket stöd från ledare och tydliga 
instruktioner på hur de ska ta sig an och klara sina uppgifter (Thompson & 
Gregory 2012) blir också detta en inkongruens mellan de båda parterna. 
Westermann et al. (2015) beskriver hur en av anledningarna till att 
revisionsbranschen inte kan ge det stöd som efterfrågas är att 
arbetsbelastningen är så pass hög att ledare inte hinner förklara uppgifterna så 
detaljerat som generation y önskar. Avsaknaden av tid lyfts också fram som en 
orsak som skapar problem i både feedback- och belöningssystemet, 
(Westermann et al. 2015). Vidare belyser Westermann et al. (2015) hur gången 
för att lära sig revisonsyrket är lång och kräver ett högt engagemang och 
lojalitet till arbetet. Generation y uppvisar höga tendenser till att snabbt lämna 
sitt arbete och en låg grad av lojalitet (Rani & Samuel 2016).  
 
Lichtman och Hunt (1971) påvisar hur karaktären hos organisationen kan 
hämna individerna inom den att uppnå sina mål. Argyris (1954) visar hur sättet 
som organisationer är utformade på gör att individer uppfattar att 
organisationen förväntar sig specifika attribut och arbetssätt från sina anställda. 
Samtidigt kan individen känna ett behov av att ge uttryck för andra attribut 
eller arbetssätt än de som karaktären på organisationen möjliggör. Rani och 
Samuel (2016) beskriver hur inkongruens kan uppkomma mellan 
organisationen och generation y på grund av att det oftast är de tidigare 
generationerna som sitter på de högre positionerna. Generationerna uppvisar 
skilda karaktärer vilket ger skillnader i åsikter och attityder mot funktioner så 
som struktur och ledarskap inom organisationer. De äldre generationerna 
följer de åsikter som deras generation har beträffande struktur och ledarskap  
vilket skapar inkongruenser mot nya generationer inom organisationen 
(Lichtman & Hunt 1971; Rani & Samuel 2016). Inkongruenser mellan 
organisationen och dess anställda har i flera studier visat på negativa utfall, så 
som lägre tillfredsställelse och engagemang till arbetet samt högre intentioner 
att lämna arbetsplatsen (Verquer et al. 2003; Liu et al. 2010). De negativa 
attityderna hos de anställda leder till lägre prestationsförmåga ifrån 
organisationen (Liu et al. 2010). Bilden som Westermann et al. (2015) målar 
upp indikerar på en oro för hur revisionsbranschen ska kunna möta upp 
generation y på ett mer effektivt sätt vilket skulle kunna leda till negativa 
konsekvenser på branschens prestationsförmåga. 

2.2. Integration av organisation och individ 

2.2.1. Bakke’s fusionsprocess  

Bakke’s (1953) verk om fusionsprocessen har flitigt refererats till inom den 
litteratur som undersöker integrationen mellan organisationer och dess 
anställda. Fusionsprocessen förklarar hur det simultant pågår en ömsesidig 
process mellan organisationer och individerna inom den i syfte att uppnå en 



 16 

högre matchning. Denna matchning anses gynna båda parter i deras strävan 
efter måluppfyllelse (Flippo 1968). Bakke (1953) delar upp fusionsprocessen i 
en socialiseringsprocess och en personifieringsprocess. Socialiseringsprocessen 
benämns som processen där organisationer ämnar forma sig så att den får 
människorna inom organisationen att arbeta mot deras mål och inte enbart 
mot sina egna individualistiska målsättningar (Argyris 1954). 
Personifieringsprocessen är processen där individen strävar efter att forma 
organisationen så att individen kan uppnå sina personliga mål (Flippo 1968). 
De två processerna pågår simultant och leder till att en viss grad av matchning 
uppstår mellan parterna (Joshi & Bhagwat 2013).  
 
Joshi och Bhagwat (2013) beskriver hur en förståelse om fusionsprocessen kan 
uppnås genom att identifiera individerna inom organisationen som det 
humankapital med känslor och behov som ständigt kräver anpassning och 
justeringar. Genom denna förståelse uppstår större möjligheter att fusioneras 
med individerna och på så sätt effektivisera organisationen (Argyris 1959). 
Argyris (1959) beskriver hur olika typer av variabler existerar mellan parterna 
vilket påverkar utfallet av det simultana anpassningsarbetet. För att uppnå en 
förståelse kring vad som sker i denna process krävs förståelse om de 
interaktioner som sker mellan olika variabler mellan organisationen och 
individen (Argyris 1959). Bakke´s (1953) fusionsprocess illustreras i figur 1. 
 

 
 
Figur 1: Illustration av Bakke’s (1953) fusionsprocess.  
 
Joshi & Bhagwat (2013) beskriver hur ett misslyckande från organisationer i 
sin process leder till att individer kommer att agera utefter individualistiska mål 
och inte mot organisationens mål, något som benämns som ett opportunistiskt 
beteende (Jensen & Meckling 1976). Beteendet skapar kostnader för 
organisationer som i sin tur leder till en minskning av organisationers 
prestationer. För att öka effektiviteten blir det därför viktigt för organisationer 
att i så stor grad som möjligt försäkra sig om att individernas beteenden också 
gynnar organisationen (Jensen & Meckling 1976). Socialiseringsprocessen blir 
därför ett ytterst viktigt element för organisationer att bevara sin effektivitet 
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(Joshi & Bhagwat 2013), då en ökad överrensstämmelse gör att anställdas 
agerande leder till positiva konsekvenser för individ så väl som organisationen 
(Jensen & Meckling 1976). 
 
Verquer et al. (2003) visar hur flertalet matchningsteorier gör antagandet att 
individerna bör anpassas efter organisationen och inte tvärtom. Argyris (1957) 
argumenterar istället att organisationen är den part som bör anpassa sig utefter 
individen (refererad i Verquer et al. 2003). Bakke’s (1953) fusionsprocess visar 
hur matchning uppnås genom ett simultant arbete från båda parter, vilket 
tyder på att varken det ena eller andra antagandet kan anses som felaktigt. 
Vidare visar Verquer et al. (2003) på hur studier med antagandet om 
organisationers anpassning saknas inom forskningen. I och med att 
fusionsprocessen belyser vikten av båda parters arbete är det relevant att båda 
antagandena lyfts fram i litteraturen. Även Van Vianen (2000) belyser vikten av 
att anpassa organisationen så att nya individer som äntrar en organisation 
känner samhörighet för att säkerställa dess trivsel och varaktighet. Denna 
uppsats har ett organisatoriskt perspektiv och tar därmed synsättet om 
organisationens anpassning efter individen. Detta innebär att fokus kommer 
att vara på socialiseringsprocessen från organisationens sida. Uppsatsens fokus 
innebär inte att organisationer strikt ska anpassa sig efter individernas 
önskemål. Bidraget med denna uppsats blir snarare en ökad förståelse för 
organisationer om de individer som finns till handa och hur de på ett bättre 
sätt ska möta varandra. 

2.2.2. Kristof’s (1996) definition av P-O matchning och P-O 
matchningsmodell  

Kristof (1996 s.4) definierar P-O matchning på följande sätt: ”the compatibility 
between individual and organizations that occurs when: a) at least one entity provides what 
the other needs, or b) they share fundamental characteristics, or c) both ” (se figur 2). 
Kristof’s (1996) definition innefattar två dimensioner som identifierar hur väl 
de två parterna kompletterar varandra. Första delen av definitionen (a) 
innefattar dimensionen om hur organisationen och dess individer förser den 
andra med det som de behöver (benämnt i Kristof 1996 som complementary 
fit). Denna dimension delas därför upp i två perspektiv, dels hur väl 
organisationen möter upp individens behov, önskningar och preferenser 
(need-supply perspective) men även hur väl individen har den kompetens som 
krävs för att organisationen ska uppnå deras behov (demands-abilities 
perspective). En matchning uppstår inom dessa perspektiv när den ena förser 
den andra med vad den behöver (Verquer et al. 2003).  
 
Den andra delen av definitionen (b) innefattar dimensionen som förklarar hur 
karaktärerna hos organisationen och individerna överensstämmer med 
varandra (benämnt som supplementary fit i Kristof 1996). Karaktären hos 
organisationen definieras genom att undersöka kultur/klimat, mål, värderingar 
och normer. Individernas karaktär definieras genom personlighet, attityd, mål 
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och värderingar. Enligt Verquer et al. (2003) uppstår en matchning inom 
dimensionen när organisationen och individernas karaktärer överensstämmer 
med varandra. Karaktärerna hos individerna och organisation påverkar hur 
deras utbud och efterfrågan ser ut, vilket indikerar att den ena dimensionen 
påverkar den andra. Trots detta är Kristof (1996) noggrann med att poängtera 
att de två dimensionerna (complementary och supplementary fit) är separata 
dimensioner som var och en kan beskriva omfattningen av den matchning 
som finns mellan parterna.  
 
Liu et al. (2010) ger förslaget att matchning kan utläsas genom att ställa 
organisationens mål mot individernas mål, individernas värderingar mot 
organisationens kultur samt individernas personlighet och attityd mot 
organisationens karaktär som helhet. Van Vianen (2000) beskriver hur 
matchningen mellan organisationens och individernas värderingar bör läsas av 
genom att ställa individens uppfattning av organisationens kultur och 
huvudsakliga värderingar mot deras preferenser på värderingar. Supeli och 
Creed (2014) belyser hur variationer i mätningen av P-O matchningen finns 
inom forskningen men där individers uppfattning om matchningen har ansetts 
varit den bästa. Vidare beskriver de även hur en verklig matchning inte kan ha 
någon effekt om inte personerna uppfattar att det finns en matchning mellan 
dem. Först när matchningen uppfattas kan den ge en effekt på attityderna hos 
de anställda (Supeli & Creed 2014). Därav anses mätningen av den uppfattade 
matchningen mellan parterna vara den bästa (Supeli & Creed 2014).  

 
 
Figur 2: Kristof’s (1996) modell av P-O matchning. 
 
I avsnittet som berör fusionsprocessen beskrevs det hur olika variabler kan 
påverka hur matchningen blir i det simultana arbetet mellan parterna (Argyris 
1959). Argyris (1959) påstår också att det är först när förståelse har uppnåtts 
av dessa variabler som förståelsen av fusionen kan skapas. P-O matchningen 
ger med sina dimensioner ett bra verktyg för att kunna undersöka och förstå 
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de variabler som påverkar fusionsprocessen mellan dessa parter och kan 
därmed bidra till en ökad förståelse kring hur fusionen ser ut idag. P-O 
matchningsmodellen blir på så sätt ett verktyg för att kunna förstå omfånget 
av matchningen som fusionsprocessen inom den undersökta revisionsbyrån 
genererat samt faktorerna bakom. Genom denna förståelse kan bidrag ges 
kring organisationens fortsatta arbete i socialiseringsprocessen och hanteringen 
av generation y.  

2.2.3. Operationalisering av Kristof’s (1996) modell av P-O 
matchning 

Denna uppsats fokuserar på organisationens anpassning till individen. I 
uppsatsens modifiering av Kristof’s (1996) modell (se figur 3) utesluts därför 
perspektivet som handlar om hur väl individen uppnår organisationens behov 
inom complementary fit (pil c figur 2). Perspektivet fokuserar på individernas 
anpassning mot organisationen, vilket inte stämmer överens med det 
perspektiv som uppsatsen tar. I tidigare operationaliseringar av Kristof’s 
(1996) P-O matchningsmodell har användningen av ett enskilt fokus på 
supplementary fit varit dominerande (Supeli & Creed 2014). Kristof (1996) 
argumenterar att båda dimensionerna av P-O matchningen bör undersökas för 
att uppnå en fylligare beskrivning av matchningen. Supeli och Creed (2014) 
instämmer i detta och poängterar att ett enskilt fokus på endera dimensionen 
kan leda till att organisationen över tid blir alltför homogen. Supeli och Creed 
(2014) beskriver hur detta kan ge negativa konsekvenser för en organisations 
effektivitet. På grund av detta görs valet att studera båda dimensionerna av 
Kristof´s (1996) P-O matchningsmodell i denna studie.  
 
I Kristof´s (1996) modell av P-O matchning finns pilar mellan de två 
matchningsdimensionerna som indikerar på en dynamisk process mellan dem. 
Med detta menar Kristof (1996) att en viss påverkan finns mellan de två 
dimensionerna men påtalar samtidigt att dimensionerna enskilt representerar 
var sin bild av den övergripande P-O matchningen. På grund av detta har vi 
valt att studera dessa två dimensioner separat för att sedan generellt kunna 
skapa en uppfattning om P-O matchningen. I operationaliseringsmodellen 
utelämnas därför pilarna mellan dimensionerna för att istället påvisa hur de 
tillsammans bildar den övergripande bilden av P-O matchningen mellan 
parterna. Det är dock rimligt att tänka att en individs karaktär kommer att 
påverka dess behov, önskemål och preferenser, varav en pil har lagts mellan de 
två dimensionerna på generations y:s sida. 
 
Figur 3 visar hur complementary fit och supplementary fit har blivit två 
enskilda dimensioner av P-O matchningen och hur de tillsammans utgör och 
påverkar den totala P-O matchningen mellan parterna. Complementary fit 
definieras här som relationen mellan generation y:s behov, önskemål och 
preferenser samt organisationens arbete för att bemöta dessa. Matchning 
uppstår när organisationen uppfyller de behov, önskemål och preferenser som 
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generationen har (Kristof 1996). Supplementary fit kvarstår med den definition 
som Kristof (1996) ger och läses också av med samma variabler som föreslås. 
Det vill säga, organisationens karaktär läses av genom mål, värderingar, 
kultur/klimat samt normer och individens genom personlighet, värderingar, 
mål och attityder. Matchning uppstår när de två parternas karaktärer 
överensstämmer (Verquer et al. 2003).  
 

 
Figur 3: Om-modifiering av Kristof´s (1996) modell för P-O matchning. 
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3. Metod 

Följande avsnitt redogör för tillvägagångssättet på uppsatsens empiriska undersökning. Inom 
denna ingår en beskrivning av val av forskningsansats, design, datainsamlingsmetod och 
dataanalys. Avsnittet avslutas med en diskussion kring etiska överväganden under den 
empiriska undersökningen samt uppsatsens trovärdighet och äkthet. 

3.1. Val av ämne 

En svag matchning mellan organisationer och anställda ger negativa 
förutsättningar för en organisations övergripande prestation (Liu et al. 2010). 
År 2016 utgjorde generation y 80 % av arbetskraften inom en av 
revisionsbranschens fyra största bolag (Finn & Donovan 2013), vilket antyder 
att generationen bör utgöra en betydande andel av arbetskraften inom 
branschen överlag. En bristfällig matchning mellan de båda parterna bör 
därför leda till en negativ påverkan på branschens prestationsförmåga. 
Westermann et al. (2015) uttrycker en oro kring matchningen mellan 
generation y och revisionsbranschen men inga empiriska undersökningar har 
gjorts kring den verkliga dynamiken mellan dem. På grund av detta är denna 
uppsats syfte att undersöka hur P-O matchningen mellan generation y och en 
av de fyra största revisionsbyråerna ser ut samt diskutera förslag om hur 
matchningen kan förbättras. På så vis är förhoppningen att bidra med kunskap 
kring hantering av generation y inom revisionsbranschen för att hjälpa 
revisionsbyråer i sitt arbete att skapa en bättre matchning mot generationen. 

3.2. Forskningsansats 

Vetenskaplig forskning delas huvudsakligen upp i två skilda ansatser; kvalitativ 
ansats och kvantitativ ansats (Bryman & Bell 2011). I tidigare studier där P-O 
matchning har undersökts har främst en kvantitativ ansats använts (Supeli & 
Creed 2014). Denna uppsats kräver en djupare förståelse för att förklara 
fenomenet. Därför antar uppsatsen en kvalitativ forskningsansats då denna 
forskningsansats utmärks av ett större fokus på det essentiella, beskrivande 
och den fördjupade förståelsen om ett fenomen (Jacobsen 2002). Tidigare 
forskning har antytt att matchningen mellan generation y och 
revisionsbranschen kan vara bristfällig (Westermann et al 2015) men inga 
empiriska undersökningar har gjorts på den verkliga matchningen. Den 
begränsade förståelse som tidigare studier har genererat gör att uppsatsen 
kräver en öppenhet för information så att stora mängder data kan genereras 
(Jacobsen 2002). Då den kvalitativa ansatsen har en större öppenhet i sin 
ansats lämpar den sig bättre än den kvantitativa där en hög grad av 
strukturering leder till att mängden data måste begränsas (Jacobsen 2002). 
Vidare kommer förslag till hur matchningen mellan generation y och den 
undersökta revisionsbyrån kan ökas att diskuteras. Detta gör att frågan varför 
matchningen ser ut som den gör behöver besvaras samt att faktorer som 
bidrar eller inte bidrar till matchningen behöver identifieras. Uppsatsen kräver 
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därför att en god nyans- och detaljrikedom uppnås i svaren. Den kvantitativa 
ansatsens strävan efter generaliserbarhet och objektivitet gör att den begränsas 
när det gäller att uppnå just dessa egenskaper i svaren (Jacobsen 2002; Bryman 
& Bell 2011). Den kvalitativa ansatsens öppna ansats samt tillåtelse till närhet 
till undersökningsobjekten är egenskaper som främjar ett djup i svaren 
(Bryman & Bell 2011) vilket gör att den kvalitativa ansatsen lämpar sig bättre 
för att uppnå uppsatsens syfte.  
 
Inom den kvalitativa ansatsen förväntas forskare anta ett induktivt 
tillvägagångssätt (Jacobsen 2002). Detta tillvägagångssätt innebär att forskaren 
förväntas att helt förutsättningslöst undersöka den verklighet som är i fokus 
(Bryman & Bell 2011). Jacobsen (2002) menar att det är i det närmaste orimligt 
att tänka sig att en forskare ska kunna gå ut helt förutsättningslöst och menar 
att en viss förförståelse alltid är att vänta. Jacobsen (2002) menar att en sådan 
”oren” induktiv ansats snarare bör beskrivas som att forskaren har ett 
analytiskt förhållningssätt vilket påstås ge en mer realistisk bild av den 
induktiva ansatsen. I tidigare forskning finns en antydan om bristfällig 
matchning mellan de båda parterna. Denna förförståelse skapade nyfikenhet 
inför ämnet med en öppenhet för möjligheterna att se både en stark och svag 
matchning mellan parterna.  

3.3. Forskningsdesign 

Bryman och Bell (2011) beskriver hur forskningsdesign förstås som olika 
former av uppläggningar av en undersökning. Den kvalitativa ansatsens 
öppenhet genererar stora mängder data vilket vid för stora urval av 
undersökningspersoner kan riskera att försvåra dataanalysen (Jacobsen 2002). 
Denna uppsats empiriska undersökning utfördes i en av revisionsbranschens 
fyra största revisionsbyråer. Inom organisationen studerades ett fåtal personer 
från generation y och från organisationen vilket gav en intensiv uppläggning på 
studien då många variabler fångades på ett fåtal undersökningsobjekt 
(Jacobsen 2002). Uppläggningen ger möjlighet att gå på djupet hos varje 
person vilket ger detaljerad data samtidigt som en stor mängd data kunde 
genereras utan att försvåra analysen.  
 
Styrkan med insamling från ett enskilt fall jämfört med flera fall är att 
organisatoriska variationer kan uteslutas som modererande faktorer på 
resultatet (Bryman & Bell 2011). Tanken med det enskilda fallet är att på ett 
nyansrikt sätt fånga P-O matchningen mellan revisionsbyrån och generation y. 
Om data hade samlats in från olika revisionsbyråer hade deras skilda 
organisatoriska karaktärer varit modererande faktorer. Analysen krävde att de 
två parternas beskrivningar och uppfattningar ställs mot varandra. Skillnader i 
svaren på grund av olika organisatoriska förutsättningar skapar därmed 
svårigheter att urskilja dynamiken inom analysen. Genom att genomföra en 
fokuserad studie inom en organisation undveks varianser i svaren på grund av 
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olika organisationsstrukturer och förutsättningar, vilket gjorde att dynamiken 
mellan de två lättare kunde studeras. 

3.4. Urval 

Kristof´s (1996) P-O matchningsmodell undersöker matchningen mellan 
organisationen och dess anställda. För att möjliggöra en utläsning av 
matchningen inom revisionsbyrån utfördes undersökningen på två grupper. 
Revisionsbyrån representerades av gruppchefer och generation y av 
medarbetare födda inom 1980-1999. För att fånga revisionsbyråns sida valdes 
gruppchefer ut som dagligen hade hand om generation y med god 
organisatorisk kännedom. Kriterierna lades upp då de två 
matchningsdimensionerna krävde urskiljning av karaktären på revisionsbyrån 
samt hanteringsarbete mot generation y. Från generation y valdes medarbetare 
ut som hade varit inom revisionsbyrån mer än 6 månader. Kriteriet sattes upp 
då det krävdes att medarbetarna hade skapat sig en relativt stark uppfattning 
om byrån, något som uppnås först efter några månader (Van Vianen 2000).  
 
Respondenterna valdes ut av revisionsbyrån utefter föregående nämnda 
kriterier. Representanterna ansågs ha bättre kännedom om kunskapen hos 
respondenterna än oss uppsatsförfattare, vilket ansågs säkerställa att 
personerna hade den kännedom som krävdes för att det undersökta 
fenomenet skulle fångas (Jacobsen 2002). Totalt valdes fjorton personer ut 
ifrån organisationen varav tio stycken från generation y och fyra stycken 
gruppchefer (se bilaga 8.3 för sammanställning över respondenterna). Det 
eftersträvades att hålla urvalet under tjugo personer men över tio personer. 
Detta då ett urval över tjugo personer riskerade att försvåra analysen av 
materialet (Jacobsen 2002), samtidigt som tio personer ansågs som ett 
tillräckligt stort urval för att möjliggöra en förståelse av fenomenet (Ekengren 
& Hinnfors 2002).  

3.5. Datainsamlingsmetod 

För att samla in data genomfördes semi-strukturerade kvalitativa intervjuer. 
Via den formen av intervjuer gavs möjligheten att säkerställa ett fokus på 
fenomenet via den högre graden av struktur som metoden uppvisar (Bryman 
& Bell 2011). Den semistrukturerade utformningen gav även möjligheten att 
utforma frågor i förväg vilket var fördelaktigt för att säkerställa att 
intervjumaterialet kretsade kring fenomenet som studerades. Ett säkerställande 
av fokus på fenomenet ansågs fördelaktig då allt för stora mängder data 
utanför problemet riskerar att försvåra dataanalysen (Jacobsen 2002). Risken 
som finns med semi-strukturerade intervjuer är att datainsamlingen blir allt för 
sluten (Jacobsen 2002). För att undvika detta fokuserades intervjuerna kring 
grundfrågor som det sedan tilläts avsteg ifrån beroende på respondenternas 
svar. På detta sätt ansågs öppenheten behållas samtidigt som fokus 
säkerställdes på fenomenet som studerades vilket minimerade riskerna för 
svårbearbetad data. 
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Tidigare studier har i stor utsträckning använt enkäter som 
datainsamlingsmetod (Supeli & Creed 2014). Enkäter är ytterst strukturerade 
och ger därmed begränsat utrymme för flexibilitet och nyansrikedom i 
datamängden (Bryman & Bell 2011). Genom att undersöka P-O matchningen 
och förstå varför den ser ut som den gör kan förslag diskuteras om hur 
matchningen kan ökas. Detta gör att det krävs fylliga och detaljrika svar. De 
semi-strukturerade frågorna ger möjligheten till att ha öppna frågor samt 
uppföljningsfrågor. De öppna frågorna tillsammans med sonderingsfrågor 
som ställs ger möjligheter till nyans- och detaljrikedom i svaren (Jacobsen 
2002), vilket främjar en djupare förståelse.  

3.5.1. Utformning av intervjuguide 

Semistrukturerade frågor karaktäriseras av att de innehåller en viss grad av 
strukturering (Bryman & Bell 2011). För att illustrera denna intervjuguides 
grad av strukturering används Jacobsens (2002) glidande skala över 
strukturering (se figur 4). Strukturen på studiens semistrukturerade 
intervjufrågor är att likna med ”box” nummer fyra från vänster sida. 
Formulering av frågorna i intervjuguiden togs fram i förväg. Detta för att 
säkerställa att inte förbise något relevant område inom P-O matchningen men 
samtidigt undvika ledande frågor (Patel & Davidson 2011). Intervjuguiden 
inkluderade därför fasta grundfrågor men med stort utrymme för 
uppföljningsfrågor och anpassning av frågorna till respondenten och 
situationen. Genom detta möjliggörs en situation i vilken respondenterna kan 
känna sig bekväma vilket främjar fylliga och detaljerade svar samt bidrar till 
bibehållandet av den föredragna öppenheten trots intervjuguidens 
förstrukturering (Widerberg 2002). Intervjuguiden är därmed att betrakta som 
en mall för intervjuerna men inte som något statiskt. Bryman och Bell (2011) 
menar att detta främjar framtagandet av det specifika från individen, vilket ska 
underlätta förståelsen av det aktuella fenomenet.  

 
Figur 4: Jacobsen (2002) grader av strukturering av en intervju. 
 
Vid utformningen av intervjuguiden har inspiration hämtats från Patel och 
Davidsons (2011) ”tratt-teknik”. Tekniken innebär att stora, öppna frågor 
ställs tidigt i intervjun för att göra respondenten bekväm och aktivera 
tankeverksamheten. Detta för att senare ställa mer specifika frågor (Patel & 
Davidson 2011). På så vis främjas fylliga och detaljrika svar från 
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respondenterna. Det bör poängteras att då P-O matchningen består av två 
dimensioner fördelat på två perspektiv är intervjuguiden uppdelad i sektioner. 
Inom varje sektion har ”tratt-tekniken” utövats. Meningen är därför inte att 
frågorna som helhet ska gå från öppna till mer specifika utan att så sker inom 
varje område i intervjuguiden. För att säkerställa att frågorna berörde 
problemet som studerades användes Kristof’s (1996) P-O matchningsmodell 
som analysskiss (Widerberg 2002). Modellen är fördelaktig då författaren 
redan innan identifierat variabler som brukar undersökas för att få fram de två 
dimensionerna av matchningen som modellen beskriver. Att utgå ifrån denna 
som analysskiss till intervjuerna blev därför fördelaktig för att säkerställa att P-
O matchningen verkligen fångades in under intervjuerna. 

3.5.2. Pilotstudie 

Innan genomförandet av intervjuerna utfördes en pilotstudie av intervjuguiden 
på tre respondenter för att säkerställa att frågorna verkligen fångade det 
intressanta fenomenet. Då representanter för revisionsbyrån utgjordes av 
chefer uppkom svårigheter att finna lämpliga respondenter för att testa 
frågorna mot denna målgrupp. Därav gavs endast möjlighet att testa frågorna 
riktade mot generation y. Bryman och Bell (2011) poängterar hur individerna 
som väljs för pilotstudien inte får ingå i urvalet för studien. Därav valdes 
respondenter som inte tillhörde den tillfrågade revisionsbyrån men som ansågs 
ha den kännedom som krävdes. Från pilotstudien drogs lärdom om hur 
frågorna uppfattades av respondenten samt om de var förståeliga eller inte 
(Bryman & Bell 2011). Efter genomförd pilotstudie uteslöts och korrigerades 
frågor som inte fungerade. Frågor som hade gett upphov till tveksamheter och 
frågetecken hos respondenterna omformulerades. Pilotstudien möjliggjorde 
också för oss uppsatsförfattare att reflektera kring eget uppträdande och hur 
vissa typer av formuleringar eller ageranden påverkade respondenterna. En 
sådan kunskap ansågs viktig för att försöka undvika allt för stor påverkan på 
respondenterna under de riktiga intervjuerna, något som Bryman och Bell 
(2011) benämner som intervjuareffekten.  

3.5.3. Genomförandet av datainsamling 

En första kontakt med den undersökta revisionsbyrån skedde via mail och 
telefon. Vid denna kontakt var avsikten att kortfattat presentera uppsatsens 
syfte. Redan här vidtogs noggrannhet med att påvisa anonymiteten och 
konfidentialiteten i undersökningen för att skapa trygghet och öka 
sannolikheten till att revisionsbyrån skulle vilja delta i studien. När 
accepterande om deltagande i intervjuerna hade kommit togs en andra kontakt 
med de tilldelade respondenterna för att bestämma tid och plats. Frihet gavs 
kring miljön så respondenterna kunde välja platser som de kände sig bekväma 
i vilket sågs ökade sannolikheten till uppriktiga och fylliga svar (Bryman & Bell 
2011). För att minimera påverkan från vad Bryman och Bell (2011) benämner 
som kontexteffekt så yttrades önskemål till våra respondenter om att 
genomföra intervjuerna i en lugn och tyst miljö. Efter att intervjuerna var 
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bokade skickades ett schema och informationsblad ut till respondenterna. 
Informationsbladet syftade till att säkerställa god transparens gentemot 
respondenterna (Patel & Davidson 2011). Transparensen mot deltagarna 
syftade till att ge känslan hos respondenterna av att själva vara styrande över 
sitt deltagande vilket var ett sätt att bibehålla friheten kring sitt deltagande trots 
att urvalet hade skett av revisionsbyrån (Ekengren & Hinnfors 2012).  
 
Totalt genomfördes fjorton intervjuer fördelat på tio representanter från 
generation y samt fyra gruppchefer. Intervjuerna genomfördes utspritt på två 
veckor vilket möjliggjorde att göra vissa justeringar och ändra formulering på 
frågor som ansågs fungera mindre bra. Utformningen gjorde även att frågorna 
mot gruppcheferna kunde justeras trots bristen på pilotstudie sedan innan. 
Innan intervjuerna genomfördes betonades ännu en gång att deltagandet är 
fullständigt anonymt och konfidentiellt för att säkerställa att uppriktiga svar 
gavs på frågorna (Jacobsen 2002). Förfrågan gjordes om att få spela in 
intervjuerna och ingen respondent nekade till inspelning. Intervjuerna 
genomfördes på tre olika kontor i tre olika städer i Sverige. Samtliga intervjuer 
genomfördes av två intervjuare varav den ena fungerade som observatör som 
antecknade diverse uttryck och kroppsspråk som inte kunde förmedlas via 
bandinspelningen. För att minimera intervjuareffekt (Bryman & Bell 2011) så 
undveks en ”förhörslik” placering av intervjuarna under intervjuerna.  

3.5.4. Val och genomförande av dataanalys 

I nära anslutning efter utförda intervjuer genomfördes transkribering av det 
insamlade datamaterialet. Fördelen som sågs med att skriva ner vårt råmaterial 
var att det underlättade den efterföljande kodningsprocessen. Detta då 
nedskrivna intervjuer möjliggör att kunna lägga kommentarer eller markera 
uttryck som anses viktiga samt att risken för att förlora material på vägen 
minskas (Jacobsen 2002). För att möjliggöra en så korrekt återgivelse som 
möjligt kompletterades intervjuerna av de noteringar som genomförts. 
Intervjuerna genererade 145 sidor transkriberad text.  

De transkriberade intervjuerna analyserades sedan genom kodning i en 
trestegsprocess likt öppen, axial och selektiv kodning (Bryman & Bell 2012). I 
första steget kodades begrepp med hjälp av så kallade begreppskort (Bryman 
& Bell 2012). Begreppskortet möjliggjorde att utläsa frekvensen av begreppen 
för att utläsa gemensamma mönster från respondenterna. Det möjliggjorde 
också till anteckningar vid sidan av, där Jacobsens (2002) teknik av att 
beskriva, förklara och värdera användes. Detta möjliggjorde uttolkningen av 
vad som beskrevs, om det ansågs som något bra eller dåligt samt faktorerna till 
varför, vilket var av vikt för att kunna genomföra resterande del av analysen. I 
nästa steg sammanfogades dessa begrepp med kategorierna från varje 
matchningsdimension i Kristof´s (1996) modifierade modell. Endast 
återkommande begrepp togs med inom dimensionerna för att ge en rättvis bild 
av P-O matchningen (Bryman & Bell 2012). De två respondentgrupperna 
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ställdes sedan mot varandra inom de två enskilda matchningsdimensionerna 
för att möjliggöra en uppfattning om de kongruenser och inkongruenser som 
kunde identifieras. Avslutningsvis så analyserades dessa för att möjliggöra en 
förståelse om vad som var orsaken till dem.  

3.6. Trovärdighet och äkthet 

Bedömningen av kvalitativt inriktad forskning utgår enligt Bryman och Bell 
(2011) från en genomgående god transparens som genomsyrar i vilken mån 
forskningen uppvisar kvalité eller inte. De traditionella kriterierna vid 
bedömning av kvalitén på en studie är reliabilitet och validitet (Bryman & Bell 
2011). Dessa kriterier menar Guba & Lincoln (1994) är mest lämplig för 
bedömning av kvantitativ forskning. En anledning till Guba & Lincolns (1994) 
osäkerhet vad gäller reliabilitet och validitetskriterierna är att dessa i mångt och 
mycket förutsätter ett framtagande av en enda absolut sanning av den 
verklighet som studeras vilket inte är den sanning som är i fokus för en 
kvalitativ forskare. Utifrån detta anser Guba & Lincoln (1994) att en kvalitativ 
forskning bäst bedöms utifrån kriterierna trovärdighet och äkthet.  
 
Bryman och Bell (2011) poängterar vikten av att det är deltagarnas verklighet 
som återspeglas i studien för att resultatet ska anses trovärdigt. En stark kritik 
som riktas mot den kvalitativa forskningen är graden av subjektivism som 
riskeras i och med närheten till undersökningsobjekten (Bryman & Bell 2011). 
För att säkerställa en korrekt uppfattning av insamlad data gjordes en 
återkoppling till berörda respondenter där de fick möjlighet att bekräfta eller 
justera svaren från intervjuerna, något som Bryman och Bell (2011) kallar för 
respondentvalidering. På så sätt säkerställdes det att det verkligen var 
respondenternas uppfattning som fångats för att därmed minska 
subjektiviteten. Trovärdighet skapas även genom att personliga värderingar 
inte har tillåtits påverka resultatet (Bryman och Bell 2011). Undersökningen 
har genomsyrats av en öppenhet så att både positiva och negativa aspekter 
inom P-O matchningen kan registreras. Tidigare avsnitt har belyst hur befintlig 
forskning antytt en svag matchning mellan revisionsbranschen och generation 
y. En förförståelse likt denna var av vikt att förmedla för att bidra med en god 
transparens för läsaren. Genom detta ges läsaren en bättre möjlighet att avgöra 
om en neutralitet från förförståelsen har upprätthållits.  
 
En annan del av trovärdigheten är transparensen gällande den överförbarhet 
som resultatet av en empirisk undersökning genererar (Lincoln & Guba 1994). 
Syftet med uppsatsen är att undersöka P-O matchningen mellan generation y 
och en av de fyra största revisionsbyråerna. Genom undersökningen genereras 
kunskap kring dynamiken mellan de båda parterna vilket ger kunskapsbidrag 
till förståelsen om hanteringen av generation y. Uppsatsen bidrar därmed med 
en teoretisk generalisering (Ekengren & Hinnfors 2012). Resultatet utifrån det 
enskilda fallet bör därför inte ses som en representativ bild av hur dynamiken 
mellan hela generationen och revisionsbranschen ser ut.  
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Bryman och Bell (2011) beskriver hur äktheten handlar om att en korrekt bild 
av verkligheten återspeglas. Som studenter innehar vi begränsad rutin av 
intervjusituationer vilket gör att risk finns att påverkan gjorts av oss 
uppsatsförfattare, något som möjligen genererat skevheter i materialet 
(Bryman & Bell 2011). För att ändå försöka minska utsträckningen av 
påverkan lästes relevant litteratur igenom samt att en pilotstudie genomfördes. 
Syftet var att bygga på kunskapen kring hur ageranden och formuleringar 
påverkade respondenter för att kunna minimera påverkan från oss intervjuare. 
Risk finns även att användandet av en bandinspelare vid intervjuerna kan leda 
till mer återhållsamhet från respondenterna vilket kan påverka äktheten av 
materialet (Jacobsen 2002). För att kompensera detta hölls vardagligt prat 
innan intervjun påbörjades för att skapa en avslappnad atmosfär kring 
intervjun.  

3.7. Etiska överväganden 

Jacobsen (2002) samt Bryman och Bell (2011) beskriver hur etiska principer 
om informerat samtycke och krav på privatliv bör tas hänsyn till under den 
empiriska undersökningen. Informerat samtycke innebär att frivillighet ges i 
deltagandet (Jacobsen 2002). Det fria valet av deltagande samt tryggheten vid 
deltagandet i intervjuerna hanterades genom att hela tiden försöka visa på stor 
transparens. Den stora transparensen mot våra deltagare gjorde att de var fullt 
medvetna om vad deras deltagande innebar, vilket ansågs bibehålla friheten. 
Bryman och Bell (2011) belyser vikten av att deltagare i en undersökning 
lämnar sitt samtycke. Informationsbladet som sändes ut fungerade som en 
samtyckesklausul med en uppmaning till respondenterna att återkomma till oss 
om de inte önskade att delta eller om de hade ytterligare frågor. Via 
informationen var syftet att från vår sida påvisa för de utvalda respondenterna 
att deltagandet var ett frivillig val trots att de hade blivit utvalda av 
revisionsbyrån.  
 
Principen om kravet på privatliv handlar om att anonymitet och 
konfidentialitet ska upprätthållas under hela studien (Bryman & Bell 2011; 
Jacobsen 2002). Ekengren och Hinnfors (2012) poängterar hur det är av vikt 
att texten skrivs på ett sätt som inte möjliggör urskiljning av identitet på 
deltagarna. Under denna undersökning hölls alla respondenter så väl som 
revisionsbyrån anonyma. Texten i både uppsats och intervjuguide har 
formulerats på ett sätt så ingen identitet ska kunna urskiljas på varken 
deltagarna eller revisionsbyrån i den empiriska undersökningen. 
Konfidentialiteten säkerställdes genom att materialet enbart användes till 
uppsatsen samt att endast vi uppsatsförfattare och respondenterna hade direkt 
tillgång till det empiriska materialet (Ekengren & Hinnfors 2012).  
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4. Empiri 

I följande avsnitt presenteras det resultat som uppsatsens empiriska undersökning genererade 
utefter Kristof ´s (1996) operationaliserade modell. 

4.1. Supplementary fit – generation y:s karaktär 

4.1.1. Personlighet och attityd 

Respondenterna från generation y som är föremål för denna uppsats 
undersökning uppvisar en strävan efter att komma framåt och utvecklas, vilket 
gör att individerna uppvisar ett driv och ivrighet. Då möjligheter till utveckling 
upplevs begränsas uppvisar respondenterna tendenser till att snabbt bli 
uttråkade vilket visar på individer i behov av stimuli. ”Jag vill främst utvecklas. Det 
är viktigt för mig för jag tröttnar ganska snabbt om jag inte utvecklas […]”. 
Respondenterna beskriver fortsatt sig själva som sociala och teamorienterade 
människor. Detta gör att de uppvisar en vilja av att hjälpa andra samt att vara 
omgivna av människor. En inställning till att prioritera kollektivet framför 
jaget ses hos individerna. ”Jag är en person som gärna delar med mig och tar hjälp av 
andra och vill inte sitta på min kammare […] Jag är nog ganska mycket en lagspelare, 
prestigelös”. Flertalet av respondenterna beskriver sig själva som prestigelösa. 
Prestigelösheten ger avtryck i deras sätt att kommunicera då en enkelhet 
eftersträvas. Detta ligger till grund till de återkommande dragen av en negativ 
inställning mot ineffektivitet och omvägar kring kommunikation inom 
organisationer. ”Enkelt inte så himla krångligt, prestigelöst. Det är inte så noga med 
positioner utan det är bättre att ta det direkt med någon vad det är, än att krångla”. 
Istället eftersträvas en öppen och rak kommunikation. Två av respondenterna 
uttrycker också en negativ inställning mot långa avstånd nivåer emellan inom 
organisationer då kommunikation i de fallen upplevs allt för omständligt.  

En av respondenterna beskriver sig själv och generationen som 
bekräftelsestyrda. ”Vi är bekräftelsestyrda. Yttersta beviset är att man får bekräftelse, 
en klapp på axeln”. Karaktären gör att flertalet respondenter beskriver 
motiverande arbetsuppgifter som sådana där snabb återkoppling ges. ”Man får 
en belöning snabbt. Om man jobbar med en partner och den ser att man har gjort något bra. 
Det finns inga mellanled där utan den ser att man har gjort det”. Via den snabba 
återkopplingen upplever individerna att belöning ges snabbt och att de direkt 
blir uppmärksammande och bekräftade. Vidare uttrycker respondenterna att 
motiveras av arbetsuppgifter där mycket ansvar och förtroende ges. ”För mig är 
det ofta att man från början fått mycket ansvar, förtroende. Det driver mig mer, att det är 
mitt ansvar, nu är det jag som driver det här, snarare än att bli tvingad att göra något”. 
Respondenterna svarar positivt mot att känna att ansvar och förtroende 
tilldelas dem att driva och klara av uppgifter. Karaktären hos arbetsuppgifterna 
gör att individerna känner att frihet tilldelas dem vilket också är något som ses 
som motiverande. ”Det är just att någonstans har man själv möjligheten att styra, hur 
jag vill lägga upp arbetet, när det passar mig, vad jag vill ha för strategi”. En negativ 
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attityd uppvisas därför mot ett allt för stort inflytande från arbetsgivaren. På 
grund av detta ses individerna som relativt självgående. Ett ytterligare 
återkommande tema i svaren från respondenterna på frågan om vilka uppgifter 
som motiverar var att hög motivation utmynnar ifrån utmanande 
arbetsuppgifter. Motivation ses uppkomma då dessa arbetsuppgifter ger 
känslan av utveckling och avancering framåt i sin personliga utveckling. ”Ja 
men just för att det är utvecklande och man får känna förtroende. Det handlar mycket om 
att komma någonstans”. Vidare beskriver respondenterna hur dessa uppgifter ses 
som motiverande då tilldelandet av uppgiften ger individerna känslan av att bli 
sedd och bekräftad av organisationen. ”Man känner tillförlitlighet, att någon har sett 
en, lite bekräftelse får man ju […] Det blir också en bekräftelse att man fick uppgiften”.  

Två av respondenterna uttrycker också att motivation ges när det är synligt att 
deras prestation är bidragande till något större. ”Om man löser uppgiften och 
känner sig nöjd efteråt, att man tycker att man gjort eller tillfört något”. Motivation 
uppstår när arbetsuppgiften ger känslan av att tillföra någonting som är av 
betydelse. Samma orsak bidrar också till att flera av respondenterna ser de 
standardiserade arbetsuppgifterna som mindre motiverande. Dessa uppgifter 
skapar känslan hos respondenterna av att inte känna någon betydelsefullhet. 
”Man känner sig inte värdefull, uppskattad”. Avsaknad av motivation i 
arbetsuppgifter beskrivs av respondenterna utmynna ifrån svårigheter att se 
utvecklingsmöjligheter kopplade till slutförandet av dessa arbetsuppgifter. 
Detta beskriver individerna som bidragande till en känsla av stillastående i sin 
personliga utveckling. ”Det är väl de standardiserade uppgifterna man gör egentligen. 
Det är sådant som bara ska göras men som inte ger så mycket, kanske inte utvecklas så 
mycket. Man kommer inte framåt kunskapsmässigt i att göra dem”. Motivation ses 
också härstamma från arbetssituationer där stöd finns närvarande och att 
förväntningarna på dem är tydliga. ”Jag uppskattar när det är tydligt vad som 
förväntas av mig. När saker och ting ska vara klara och att jag har någon person som jag 
kan ställa frågor till”. 

4.1.2. Mål och värderingar 

Ett genomgående tema vid frågan om respondenternas målsättning med sin 
anställning inom revisionsbyrån är att endast ett fåtal uttrycker att de vill bli 
partner eller auktoriserad revisor. En samstämmighet finns istället att målet 
med anställningen snarare är att ta till sig så mycket kunskap som möjligt samt 
att utvecklas. ”Jag vill lära mig så mycket som möjligt. Sen är det ju givetvis alltid kul att 
kontinuerligt komma framåt men målet är att skapa sig en bra grund kunskapsmässigt”. 
På frågan om vad individerna anser vara viktiga värderingar på arbetsplatsen 
uppvisas en samstämmighet i att arbetsplatsen ska uppmärksamma individen. 
Organisationer ses bland annat se till individen då feedback och återkoppling 
ges då det får individerna att känna sig bekräftade och uppmärksammade. 
Avsaknaden av denna värdering på arbetsplatser är därför något som skapar 
negativa känslor hos respondenterna. ”Att man som individ blir sedd, 
uppmärksammad. Om man hela tiden känner att man jobbar, utan att få feedback, 
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återkoppling. Det ingen arbetsplats man vill vara på [...]”. Denna värdering gör också 
att respondenterna värderar arbetsplatser som strävar efter en kultur som 
karaktäriseras av samarbetsvillighet, öppenhet och teamkänsla. 
Karaktärsdragen hos kulturen bidrar till att individerna känner en större 
delaktighet och synlighet inom organisationen. Slutligen läggs vikt vid att 
arbetsplatsen värderar de anställdas behov av balans mellan privatliv och 
arbetsliv. ” De ska respektera att man har en fritid också. Att de ser en människa, att de 
accepterar och respekterar att man inte vill jobba 24/7”. Individerna ses reagera 
negativt mot arbetsplatser där förväntan ligger på hög tillgänglighet och 
arbetsbelastning då detta minskar deras möjligheter till balans.   

4.2. Complementary fit - generation y:s behov, önskemål och 
preferenser från arbetsplatser  

Från undersökningen kan det ses hur karaktären hos generation y speglar av 
sig i deras behov, preferenser och önskningar som de har angående sin 
arbetsplats. Ett uttalande från en av respondenterna illustrerar väl den trend 
som ses avseende vad som anses karaktärisera en bra arbetsplats. ”En bra 
arbetsplats. Det är ett utvecklande jobb, jag får göra sådant som jag tycker om samtidigt 
som jag utmanas. Det kommer nya saker, nya områden, nya uppgifter som jag kanske inte 
har jobbat så mycket med tidigare eller när jag får jobba varierat.” Respondenterna ses 
föredra arbetsplatser där utvecklingsmöjligheter ges. Utmanande 
arbetsuppgifter eftersträvas där arbetet ständigt förändras och varieras. 
Respondenterna uttrycker också ett behov av att känna sig bidragande vilket 
gör att sämre arbetsplatser ses som ställen där individerna inte känner sig 
betydelsefulla. ”Jag vill gärna känna att jag bidrar på något sätt, så en plats där jag inte 
känner att jag är till nytta eller blir behandlad på det sättet”.  

En sämre arbetsplats anses också vara en plats där utrymme inte ges till att 
balansera arbetsliv och privatliv. ”En arbetsplats som inte tillåter utrymme för andra 
saker utan sätter jobbet först i alla lägen”. Balansen anses viktig för att individerna 
ska kunna bibehålla ett välmående och hålla sig motiverade. Flertalet 
respondenter uppskattar inte heller avsaknaden av flexibilitet på arbetsplatser 
och uppvisar istället behov av att få styra sina arbetstider och lägga upp arbetet 
på valfritt sätt. ”För mig är det inte så utvecklande att inte ha någon egen möjlighet att 
styra min dag och uppgifter […]”. Behovet av frihet ger även uttryck i sättet som 
de föredrar att arbeta. En av respondenterna uttrycker sitt drömscenario av 
arbetssätt vilket också är det genomgående temat hos samtliga respondenter. 
”Det skulle vara ett uppdrag där jag får en uppgift, vet precis vad jag ska göra, när det ska 
vara klart. Sen får jag också feedback på det jag har gjort och har en person att fråga hela 
tiden så fort jag stöter på problem. Det skulle jag väl säga är ett drömscenario”. 
Individerna ses föredra tydliga förväntningar kring vad som ska göras innan 
påbörjandet av en arbetsuppgift. Behovet av riktlinjer ses ligga i förståelse av 
vad som ska göras men inte i hur uppgiften ska slutföras. ”Gärna ha tydliga 
riktlinjer men ändå att man har ganska öppet. Målet är här men du får göra lite som du 
vill för att komma dit”. Individerna föredrar istället att arbeta självständigt men 
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uppvisar samtidigt behov av att känna att trygghet finns under tiden i form av 
att stöd och hjälp är tillgängligt på armlängdsavstånd. Efter avslutad 
arbetsuppgift önskas sedan snabb återkoppling. 

Tidigare beskrev respondenterna sig själva som bekräftelsestyrda och hur 
bekräftelse sågs komma ifrån feedback. På grund av detta uppvisar flertalet av 
respondenterna ett behov av löpande feedback. ”Jag är en feedbackperson. Gillar 
löpande feedback, uppriktig feedback och att man klappar varandra på axeln […]”. 
Respondenterna uppvisar önskemål om en hög frekvens på feedback som ges 
nära inpå slutförandet av en arbetsuppgift då denna anses som mest givande. 
Flertalet respondenter uppvisar också ett behov av en tydlig koppling mellan 
prestation och belöning. ”Vara tydligare med att jobbar ni kvar kommer lönekurvan 
om allt går som det ska se ut såhär. Så man på något sätt vet vad man ska sträva efter”. 
Kopplingen gör att individerna får tydlighet i målet som de strävar efter. Ett 
ytterligare behov från arbetsplatser som belyses är delaktighet. ”Delaktighet är en 
viktig faktor, för att anställda ska känna att de tillför något, att man kan vara med och 
påverka”. Delaktigheten anses viktig då det får individerna att känna att de kan 
bidra och påverka inom organisationen. Därav föredras inte arbetsplatser med 
ett utbrett individualistiskt tänkande där respekt och delaktighet saknas. ”Där 
det saknas respekt och respekt för sitt utförda arbete, involvering. Där det är som en one-
man-show”. Preferensen om delaktighet är också bidragande till att hierarkiska 
organisationsstrukturer i stor utsträckning inte föredras.  

Den hierarkiska strukturen föredras inte då det får individerna att känna 
avsaknad av synlighet och delaktighet inom organisationen vilket gör att 
individerna inte känner sig bekräftade. ”Hierarkiskt och att man inte får 
uppskattning. Man är bara en del av pusslet”.  Den hierarkiska strukturen uppfattas 
också som opersonlig och strikt vilket gör att individerna upplever en 
avsaknad av öppenhet. Detta bidrar till att individerna uppfattar mindre 
möjligheter till att utvecklas och att dra till sig kunskap i den omfattning som 
önskas. ”Den är väldigt opersonlig och strikt, man är inte öppna mot varandra, det är väldigt 
byråkratiskt. Man vågar inte ifrågasätta saker och säga ifrån. Det gör att jag inte utvecklas och lär 
mig i den omfattning som jag vill lära mig.” Istället eftersträvas en platt 
organisationsstruktur. ”Jag gillar mer platt organisationskultur […] där föredrar jag 
verkligen öppenheten, vänligheten”. Den platta organisationsstrukturen ses till 
skillnad mot den hierarkiska strukturen inneha den öppenhet som 
respondenterna eftersträvar. Öppenheten föredras då den ses skapa 
samarbetsvillighet mellan de anställda med ett värdesättande på kollektivet. 
”Det finns en nåbarhet, folk är tillgängliga för din skull, man ser inte bara till sitt egna”. 
Respondenterna beskriver vidare hur samarbetsvilligheten gör att individerna 
känner att kunskap kan utbytas vilket ses skapa större möjligheter till 
utveckling. Individernas preferens på klimat uttrycks även i deras föredragna 
sätt att arbeta där samtliga svarar att de föredrar att arbeta i team. ”Jag gillar att 
jobba i team tillsammans med andra just för att kunna bolla erfarenheter och tankar”. 
Arbetet i team anses skapa möjligheter till kunskapsutbyte mellan varandra. 
Respondenterna från generation y uppskattar även den sammanhållning och 
stöttning som ges inom teamarbete.  
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Ett genomgående tema är preferensen av en blandning mellan kortsiktiga och 
långsiktiga mål med övervägande mot mer kortsiktiga. ”Både och tror jag. 
Långsiktiga mål kan kännas ganska luddiga. Delmålen blir ofta lättare att ta på.” 
Preferensen av främst de kortsiktiga kommer ifrån att tydlighet eftersträvas 
hos individerna. Liknande tendenser syns i preferensen kring utvärdering där 
en blandning uppskattas mellan hård och mjuk data. Hårda data anses 
bidragande till att skapa tydlighet ”[…] hårda tal som styr kan jag tycka att det blir 
mer konkret och lättare att uppnå”. Respondenterna beskriver vidare hur inslaget 
av mjuk data ändå är viktigt då utomstående omständigheter inkluderas vilket 
leder till en högre upplevd känsla av rättvis bedömning. ”Man vill gärna ha hård 
data som underlag men det kan bli lite fast, att just exakt här gjorde du någonting och det 
ska spegla allt man har gjort”.  

4.3. Supplementary fit - revisionsbyråns karaktär  

4.3.1. Kultur, klimat och normer 

På frågan om den generella karaktären hos revisionsbyrån svarade samtliga 
respondenter att revisionsbyrån innehar en etablerad struktur med utstakade 
hierarkiska nivåer. ”Det finns en del strukturer som är ganska etablerade och har funnits 
väldigt länge om man tänker de professionella nivåerna som man pratar om partner, 
manager associate […]”. Den hierarkiska uppställningen beskrivs samtidigt 
besitta en organisatorisk platthet. ”[…] för att precis ha beskrivit ett hierarkiskt 
system är det väldigt plant, ödmjukt, man kan prata med alla på ett jämlikt sätt”. 
Klimatet på arbetsplatsen beskrivs som öppet med högt i tak och flertalet av 
respondenterna belyser hur det inte är några konstigheter att en mer junior 
anställd integrerar med en mer senior revisor. Atmosfären upplevs enligt de 
flesta respondenterna som jämlik och inkluderande till sin karaktär där en 
teamkänsla anses vara närvarande.”[…] Det är den här teamkänslan. Jobbar med 
varandra och tänker kollektivt”. Revisionsbyrån beskrivs samtidigt inneha en 
social kultur med en hög grad av samhörighet. Klimatet beskrivs också som 
bidragande till att ett högt informationsutbytande finns inom revisionsbyrån 
och där medarbetarna strävar efter att samarbeta med varandra.  

En av respondenterna uttrycker hur denna kultur och klimat är något som 
skiljer sig mot den traditionella synen på kultur inom revisionsbranschen. 
Respondenten beskriver hur branschen vanligtvis karaktäriseras av ett klimat 
med individer som inte gärna delar med sig av information där klimatet idag 
snarare karakteriseras av ett inkluderande informationsutbyte och samarbete. 
“Branschen i sig har varit dålig på teamkänsla. För tio år sedan hade man slagit sig för 
bröstet ”här är nog jag den bästa revisorn i världen” och gått och sträckt på sig som en tupp. 
Idag kallar man på resten av gänget och säger, du jag kom på en grej”. Samtidigt belyser 
samtliga gruppchefer hur ett prestationsklimat finns inom organisationen. 
”[…] Det här prestationsklimatet, man står inte och hänger vid kaffemaskinen en halv 
dag”. Prestationsklimatet skapar en indirekt förväntan om en vilja hos de 
anställda att prestera. Individerna förväntas vara effektiva med ett driv att vilja 
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prestera på en hög nivå. ”Ja men de indirekta förväntningarna är redan från början att 
du är en prestationsmänniska, med avsikt att prestera”.  

Två av gruppcheferna beskriver hur tendens till en skillnad i klimat finns 
mellan nivåerna inom organisationen. ”Problemet blir snarare att ju längre du blir 
kvar desto mer eget race”. Ju längre individen stannar inom revisionsbyrån upplevs 
ett tydligare individuellt fokus infinna sig. En av gruppcheferna beskriver 
också hur en annorlunda attityd tycks finnas högre upp hos ledningen. 
”Ledningen har en uppfattning om att folk vill jobba och göra på samma sätt som man har 
gjort tidigare […] Det här med att företaget är främst. Jag tror att det är bra att man får 
ett wake-up call, dels att det inte är för alla och att man får bort den biten för jag tror det är 
väldigt gammaldags”. Ledningen beskrivs inneha ett tankesätt med förväntningar 
på de anställda att de ska prioritera företaget främst i alla lägen. Tankesättet 
beskrivs som föråldrat i dagens samhälle där individer prioriterar andra saker 
framför sitt arbete.  

Revisionsyrket beskrivs som ett lärlingsyrke där tid och tålamod krävs för att 
bygga upp den kunskap som är nödvändig för att ta nästa steg inom 
revisionsbyrån. ”Det är inte så att någon har ritat en enda rätt karriärväg utan det 
bygger på att vi är ett lärlingsyrke. Det är bara att acceptera att det tar tid att få 
erfarenheten”. En utav respondenterna beskriver arbetet inom revisionsyrket 
som säsongsbetonat med hög-och låg säsonger. ”Som revisor så är det väldigt 
säsongsbetonat och det gör att vissa perioder har vi mindre att göra, vissa perioder har vi mer 
att göra. Detta ställer höga krav på individen att kunna vara flexibel. När det är mycket 
att göra förväntar man sig att individen ska finnas på plats och då inte mellan 8-17[…]”. 
Det säsongsbetonade arbetet gör att en förväntan finns inom revisionsbyrån 
på att individen ska uppvisa flexibilitet och finnas tillgänglig för extraarbete när 
arbetsbelastningen blir hög inom organisationen. Vidare beskriver en av 
gruppcheferna hur förväntan finns på att vara självgående och ta mycket eget 
ansvar inom organisationen. ”[…] men samtidigt som man kanske förväntar sig vara 
ganska självgående […]”.  

4.3.2. Mål och värderingar 

Målet med revisionsbyråns verksamhet är att utföra lagstadgad revision vilket 
också våra respondenter bekräftar. Utöver detta beskrivs det ifrån en utav 
gruppcheferna hur revisionsbyrån arbetar med hårda prestationsmål men där 
en förändring skett med införandet av fler mjuka mål än tidigare. ”Det är klart 
vi sätter resultat som vi siktar in oss på […] men om man försöker släppa att vi ska göra 
en lagstadgad revision och även de hårda delarna. Det har blivit en väldigt stor skillnad sen 
jag började. Det är mjukare, det är mer hur individen mår, hur vi skapar en bra arbetsplats 
så alla kan trivas”. De mjuka målens införande beskrivs ha som syfte att 
revisionsbyrån ska lägga större fokus på de anställdas välmående samt skapa 
trivsel på arbetsplatsen.  

Gruppcheferna beskriver hur organisationen arbetar med värdeord så som 
integritet, omsorg, samverkan och nyskapande. ”[…] Integritet, samverka, vara 
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nyskapande det är de som är tydliga”, ”[…] Samverkan, omsorg och nytänkande”. 
Samverkan beskrivs som en värdering om att samarbete ska genomsyra 
attityden hos de anställda. Integritet beskrivs som att bygga ett förtroende ut 
mot kund men också i att bidra till en kultur där individen ska våga göra sig 
hörd. Att vara nyskapande beskrivs av respondenterna som ett arbetssätt som 
främjar nytänkande och innovativa lösningar. Vidare beskrivs även en 
värdering vara att skapa ett öppet klimat inom organisationen där avståndet 
mellan nivåerna ska kännas korta. ” […] Också öppet klimat, att man ska kunna 
fråga alla och vända sig till vem som helst”. En av gruppcheferna beskriver också 
hur ett indirekt arbete pågår inom revisionsbyrån med syfte att skapa en 
övergripande familjär känsla. ”Man vill att det ska kännas som att det är en familj, 
ska ha en familjekänsla och det är ju inget uttalat”.   

4.4. Complementary fit - revisionsbyrån övergripande hantering och 
bemötning av generation y  

Samtliga respondenter lyfter fram hur arbete pågår inom revisionsbyrån för att 
bemöta generation y. En utav gruppcheferna beskriver hur revisionsbyrån 
försöker möjliggöra en god balans mellan arbetsliv och privatliv för de 
anställda genom att ge förmåner och inneha en god gemenskap för att på så 
sätt kompensera de krav som finns på övertid. ”Vi försöker jobba med balans i 
livet genom bra förmåner, bra gemenskap och kompensera. Att man har många sådana 
grejer och att det ska väga upp att vi även ställer krav på att man ska jobba lite mer vissa 
perioder”. En av de andra gruppcheferna belyser också hur det arbetas med 
sociala aktiviteter vid sidan av arbetet. ”[…] Men sen har vi också sociala 
aktiviteterna där vi träffas i informella sammanhang typ afterwork, gruppaktiviteter där vi 
gör saker tillsammans för att få mer social sammanhållning”. De sociala aktiviteterna är 
något som ska kompensera individerna för övertiden samtidigt som den också 
är en del i att skapa den goda gemenskapen inom revisionsbyrån som ska bidra 
till en bättre balans mellan privat- och arbetsliv för arbetstagarna. 
 
Flertalet gruppchefer beskriver också hur revisionsbyrån strävar efter att få 
bort mer standardiserade arbetsuppgifter från revisorernas bord. ”Vi har 
plockat fram en arbetsgrupp eller en del i organisationen som jobbar med de standardiserade 
momenten så man försöker få bort de bitarna, lyfta upp så mer juniora medarbetare får 
möjligheter att utvecklas mer själva […] mer bli en konsult, rådgivare, bollplank mot 
kunderna men ändå i grunden revisor”. På frågan vad exkluderandet av 
standardiserade arbetsuppgifter skulle ge individerna svarar en utav 
gruppcheferna att mer tid frisätts till kvalificerade arbetsuppgifter. En annan 
gruppchef beskriver hur arbetet är tänkt att skapa mer variation i arbetet samt 
frihet till de anställda att påverka sin egen utveckling. Arbetet beskrivs också 
bidra till en förstärkning av rådgivningsrollen vilket ska skapa större 
utvecklingsmöjligheter för individen. ”Ja det blir ett roligare arbete. Det blir mer 
dynamiskt, du får en frihet men då den här rådgivningsrollen, om man kan få den att öka 
så tror jag att många individer kan växa och känna att de har en stor möjlighet att kunna 
påverka själva vad de ska göra […]”.  
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Samtliga gruppchefer beskriver hur varje anställd tilldelas en coach vid 
anställning hos revisionsbyrån. ”Varje medarbetare har en coach som följer den”. 
Coachens syfte är att stödja individen i dennes karriär och vara behjälplig med 
diverse frågor som kan uppstå. Förutom coachen så beskrivs det hur varje 
nyanställd får en fadder. Faddern är tänkt att vara den nyanställdes stöd och en 
till vilken individen kan vända sig till vid allmänna frågor som inte rör det mer 
karriärmässiga. ”Som nyanställd har man också en mentor, fadder vilket ofta är någon 
som är väldigt junior själv som är den som guidar dig in i allt det andra som egentligen inte 
handlar om karriären”. Fadderns roll är att ge stöd och vara bidragande till att 
skapa en samarbetsvillig kultur och teamkänsla inom revisionsbyrån. 
”Framförallt ger det en teamkänsla och kultur vilket gör att man inte kör en one-man show 
[…]”. 
 
Vid frågan om hur målutformningen ser ut inom revisionsbyrån beskrivs det 
hur en utvecklingsplan sätts upp för individen innehållande individuella mål 
samt mer statiska gemensamma mål kopplade till organisationens affärsplan. 
De individanpassade målen är tänkt att skapa känslan hos individen att vara 
den som själv styr över sin karriärsutveckling. ”Då lägger man tillsammans varje år 
upp en utvecklingsplan med individuella mål sen kan det vara vissa gemenensamma mål 
som är kopplade till en övergripande affärsplan. Men tanken är att varje individ ändå ska 
ha en individuell målplan med mål som är satta utifrån dennes behov av utveckling”. 
Typen av mål som sätts upp beskrivs innefatta en blandning mellan långsiktiga 
och kortsiktiga mål som sedan utvärderas under året. Utöver detta beskriver en 
utav respondenterna hur löpande uppdragsutvärderingar sker under året med 
en avslutande sammanfattande utvärdering. ”När vi har jobbat på alla uppdrag 
man är ute på, så får man uppdragsutvärderingar utifrån vad som förväntas av din grade 
och i slutet av anställningsåret så fås en sammanfattande utvärdering”. Vidare beskrivs 
det hur utvärdering sker med en kombination av hård och mjuk data. 
Mängden mjuk data beskrivs vara dominerande för utvärderingen av de 
juniora medarbetarna men där graden av hård data ökar i takt med att 
medarbetaren avancerar inom organisationen. ”Det är både och men ofta ganska 
mjuk för de juniora medarbetarna, det blir mer på senior nivå när man har arbetat några år 
kanske 5-6 år som det blir mer hård data”. En av gruppcheferna beskriver vidare 
hur utvärderingen sker dels av medarbetarens coach men även av kollegor som 
valts ut av individen själv. ”Dels får medarbetarna själv ta in utvärderingar från dem 
som de har jobbat med […] För det är inte alltid som coachen till medarbetaren arbetar 
med den i vardagen”.  
 
En utav gruppcheferna beskriver hur höjda ingångslöner blivit ett utfall av 
anpassningen mot generation y:s behov av snabb belöning. ”Högre ingångslöner, 
vi fjäskar mer för dem”. Gruppchefen beskriver vidare hur anledningen är att 
dessa individer inte längre accepterar att löneökningar kommer genom att 
avancera hierarkiskt inom organisationen. ”[…] om du jobbar riktigt hårt nu så blir 
det bra sen. Det köper inte generation y. Det ska vara omedelbar belöning[…]. Utöver 
höjda ingångslöner beskriver gruppchefen hur belöningar ges genom löpande 
feedback till medarbetarna. ”Sen försöker vi bli bättre i alla linjer; coacher, chefer, 
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gruppchefer, medarbetare att ge omedelbar feedback. För när jag pratar om belöning kanske 
det inte alltid är att man vill ha 1000 kr mer i lön utan det kanske helt enkelt är så att 
man vill ha feedback, men lika snabbt som man får en like på Instagram”. För att öka 
frekvensen på feedbacken beskriver sedan en utav de andra gruppcheferna hur 
arbete pågår med en app som ska fungera som ett socialt medium så feedback 
kan ges direkt efter en arbetsuppgifts slutförande.  
 
Arbetsutformningen inom organisationen beskrivs av gruppcheferna som 
teambaserad. ”Vi har massa olika uppdrag och då har man ett team kopplat till varje 
uppdrag […]. Vidare beskriver en av gruppcheferna hur revisionsbyrån försöker 
variera sammansättandet av teamen och tilldelningen av uppdrag för att skapa 
ett varierande arbetsklimat till sina anställda, vilket ses främja den individuella 
utvecklingen. ”Det gör att man som medarbetare kan arbeta med väldigt många olika 
team, olika uppdrag och olika personer så man arbetar sällan med samma team. Det är 
också en del i att det ska vara utvecklande. Man lär sig genom att arbeta med så många 
som möjligt”.  Arbetet beskrivs sedan inneha en viss flexibilitet. En flexibilitet 
som yttrar sig genom att stor frihet ges till medarbetarna att själva styra sina 
arbetstider.”[…] du kan styra din tid ganska mycket själv för yrket står inte och faller 
om vi har specifika öppettider”. Gruppcheferna lyfter även fram hur hög 
individanpassning fungerar som ett verktyg för att hantera generation y. 
Individanpassningen går ut på att lyssna till medarbetarna och på så vis i högre 
grad låta dem styra över sin egen karriärväg. ”Vi inspirerar, pratar och coachar 
medarbetarna och att de får mer individstyrt ledarskap och lyssnar på vad de vill göra på sin 
arbetsplats, vad de vill jobba med, vad de inspireras av”. Vidare beskrivs hur 
arbetsuppgifter eftersträvas att hållas utmanande för att få individerna att 
känna att de lär sig något nytt varje dag. ”Man gör alltid en uppgift som är lite för 
svår […] så kan man gå härifrån första tre, fyra åren och lärt sig något nytt varje dag och 
det är det roligaste med jobbet”.  
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5. Analys 

Avsnittet börjar med att analysera den grad av matchning som kan ses inom Kristof’s 
(1996) två matchningsdimensioner. Avslutningsvis analyseras den övergripande P-O 
matchningen mellan revisionsbyrån och generation y.  

5.1. Supplementary fit - överrensstämmelse mellan revisionsbyråns 
och generation y:s karaktär 

Verquer et al. (2003) beskriver hur matchning inom denna dimension uppstår 
när karaktären av en organisation överensstämmer med karaktären som 
anställda inom organisationen uppvisar. Westermann et al. (2015) påtalar hur 
problem bör uppstå inom revisionsyrkets läroprocess på grund av generation 
y:s påtagliga tendenser att byta arbete. Från undersökningen uppvisar 
revisionsbyrån svårigheter att långsiktigt behålla personal från generation y. ”Ja 
men det är att hålla dem stimulerade i ett jobb som kräver tålamod. För det är inte så 
många som orkar hela vägen och där i ligger dilemmat att få dem att känna för att fortsätta, 
känna sig stimulerade och ändå vilja stanna så pass länge så de skapar sig sin erfarenhet”. 
Problemet ses uppstå genom en inkongruens mellan generation y:s ivrighet att 
komma framåt och den tålamodskrävande läroprocessen. Den 
tålamodskrävande karaktären hos läroprocessen gör att det krävs en viss tid 
inom diverse arbetsuppgifter för att skapa sig erfarenhet innan nästa steg kan 
tas (Westermann et al. 2015). På grund av detta ses läroprocessen medföra 
svårigheter att hålla individerna från generation y stimulerade och bemöta 
deras strävan mot snabb utveckling. Rani & Samuel (2016) påpekar hur 
avsaknad av stimuli kan leda till att generation y snabbare lämnar sina 
arbetsplatser. Inkongruensen som Westermann et al. (2015) påtalar ses därför 
snarare uppstå genom en inkongruens mellan karaktären hos generation y och 
revisionsbyråns läroprocess, vilket i sin tur leder till svårigheter att få 
individerna att stanna inom organisationen en längre tid.  
 
Inom denna dimension kan matchningen analyseras genom att ställa 
organisationens och individernas mål mot varandra (Liu et al. 2010).  Bristow 
et al. (2011) beskriver hur generation y lägger större värdering än tidigare 
generationer på att arbetet möjliggör för dem att uppnå personliga mål. På 
grund av detta menar Bristow et al. (2011) att det är av vikt att organisationen 
kongruerar sina mål med individernas mål. Respondenterna från generation y 
värderar att organisationen uppmärksammar individen vilket visar på att 
respondenterna värderar organisationer där de kan förverkliga sig själva. 
Respondenterna från revisionsbyrån beskriver hur en förändring har skett vad 
gäller målutformning av revisionsbyråns egna mål, där mer mjuka mål satts in 
som syftar till att leda till en miljö där individerna till högre grad kan uppnå 
sina personliga mål men även göra uttryck för sig själva. Revisionsbyrån ses 
inte enbart arbeta med att sammanfoga organisationens och individernas mål 
utan ses även arbeta med att sammanfoga individernas mål med 
organisationen. Jensen och Meckling (1976) visar hur organisationer även kan 
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arbeta med att kongruera individernas egna mål med organisationen för att 
säkerställa en högre prestation. Individernas mål formas utefter 
organisationens övergripande målsättningar men även med en hög 
individanpassning vilket möjliggör en uppfyllelse av individernas personliga 
mål.	Den höga individanpassningen i målsättningen gör därför att en direkt 
matchning uppnås mot individernas personliga mål samtidigt som uppfyllelsen 
bidrar till revisionsbyråns övergripande prestation. Detta visar därmed hur 
bemötande av individernas personliga mål kan ske genom två olika typer av 
målsättningar inom organisationen. Dels i organisationens egen målsättning 
men även i den individuella målsättningen hos de anställda där båda skapar 
den önskade effekten av fusionsarbetet av att båda parterna i högre grad 
känner att deras mål kan uppnås (Flippo 1968).   
 
Liu et al. (2010) belyser hur matchningen påverkas av den samstämmighet som 
finns mellan organisationens kultur och individernas karaktär. En av 
respondenterna från revisionsbyrån beskrev hur en kultur har skapats inom 
revisionsbyrån som skiljer sig mot den mer branschtraditionella 
individualistiska kulturen. Revisionsbyrån ses med hjälp av sina värdeord och 
strävan efter att skapa en familjekänsla ha skapat en kultur och klimat som 
präglas av samarbetsvillighet, teamkänsla och öppenhet. Samtidigt bekräftar 
respondenterna från generation y Kapoor och Solomons (2011) beskrivning av 
dem att vara teamorienterade. Denna karaktär menar Kapoor och Solomon 
(2011) leder till att individerna strävar efter att arbeta som ett kollektiv och 
reagerar positivt mot en miljö där alla hjälps åt för att nå ett mål snarare än 
mer individualistiska miljöer. På grund av denna karaktär ses en högre 
matchning mot generationen inom ett klimat där samarbete premieras. Detta 
gör därför att en hög överensstämmelse ses mellan generationens karaktär och 
kulturen inom revisionsbyrån.   
 
Matchningen ses inte enbart skapas av att klimatet möjliggör för individen att 
få uttryck för sin karaktär utan även genom att den möjliggör en högre 
uppfyllelse av individens mål och värderingar (Liu et al. 2010). Klimatet 
beskrivs uppmuntra till samarbetsvillighet. Samarbetsvilligheten gör att 
arbetsuppgifter kan spridas ut på fler individer vilket påverkar 
arbetsbelastningen positivt. På så vis överensstämmer klimatet med generation 
y:s värdering om balans mellan arbetsliv och privatliv (Finn & Donovan 2013). 
Teamkänslan och öppenheten bidrar till att skapa ett kompetensutbyte inom 
revisionsbyrån. Kompetensutbytet gör att en högre grad av kunskap kan 
absorberas och delas mellan de hierarkiska nivåerna. Detta bidrar till att 
revisionsbyrån lyckas skapa kongruens mot individerna från generation y:s mål 
med att utvecklas och öka sin kunskapsbas. Positiva känslor uppvisades 
gentemot prestigelös integrering där alla kan prata med alla, med en hög 
lyhördhet och delaktighet kring de förslag som läggs fram. Klimatet är 
bidragande till en atmosfär som bidrar till att avstånd positioner emellan inte 
upplevs så långa med värderingar om allas lika värde oavsett position. 
Kulturen skapar på så vis en känsla hos individerna att inneha en hög grad av 
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delaktighet och synlighet inom revisionsbyrån vilket bidrar till att individernas 
värdering om att bli sedda inom organisationen uppnås. Överlag ses hur 
matchning skapas mellan kulturen och individen genom revisionsbyråns 
övergripande kultur som innehar karaktärsdrag vilket bidrar till att individen 
kan få större uttryck för sig själv som individ samt sina mål och värderingar. 	
 
Van Vianen (2000) beskriver hur matchning mellan kulturen och dess 
anställdas karaktär kan påverkas av de anställdas uppfattning av kulturen. 
Respondenterna beskrev hur förändringen av kulturen var ett sätt att försöka 
skapa bättre balans för generation y.	 Argyris (1954) beskriver hur 
utformningen på organisationer kan leda till att individer uppfattar krav på 
specifika attribut och arbetssätt trots att kravet inte finns från organisationen. 
Från undersökningen kan det ses hur respondenterna från generation y 
upplever en indirekt prestationsnorm inom revisionsbyråns klimat. 
Respondenterna upplever därför känslan av att företaget går först i alla lägen 
samt att önskemål om ledighet ses som ett svaghetstecken. ”Det jag kan uppleva 
är väl känslan ibland att det är bra att jobba mycket. Det beskrivs som något positivt och 
bra, då är man duktig om man jobbar mycket”. På grund av den uppfattade 
förväntan på mycket övertidsarbete och hög tillgänglighet verkar 
respondenterna från generation y inte känna att en bra balans kan hållas mellan 
arbetet och privatlivet, vilket gör att det förändrade klimatet inte fullt ut lyckas 
skapa den eftersträvade balansen. Detta visar på hur matchningen mellan 
kulturen och individernas karaktär påverkas av den uppfattning som 
individerna får av klimatet. Supeli och Creed (2014) påvisar hur matchning 
först uppstår när den uppfattas av de anställda. Respondenterna från 
generation y uttryckte känslan av att aktiviteterna som revisionsbyrån fört in 
hade gett en större bemötning av deras värdering om balans mellan arbetsliv 
och privatliv men verkar på grund av den uppfattade prestationsnormen inom 
klimatet fortfarande känna vissa tillkortakommanden. Detta belyser hur 
uppfattningen av fusionsarbetet istället kan ligga och påverka effekten av 
graden av matchning som uppstår snarare än att den avgör om matchningen 
finns alls. Förklaringen till detta tycks ligga i organisatoriska faktorer som 
ligger och begränsar effekten som socialiseringsarbetet får (Argyris 1959).	
 
Den tidigare beskrivna kulturen tycks inte ha fått fullt genomslag högre upp i 
hierarkin. En trögrörlig förändring verkar vara fallet på grund av att individer 
på de högre positioner tillhör äldre generationer som innehar skilda 
värderingar och attribut jämfört med generation y (Rani & Samuel 2016; 
Lichtman & Hunt 1971). ”[…] De som sitter i ledningen och de som styr, de är av den 
gamla skolan och de styr verksamheten och organisationen efter det som de tycker är 
organisatoriskt rätt. Sen får vi in en annan generation, generation y, som ställer helt andra 
krav och det är klart att det ledarskapet kommer ju kanske upplevas föråldrat ibland”. Då 
äldre generationer innehar skilda åsikter jämfört med yngre och då dessa är 
dem som sätter strukturen och påverkar kulturen uppstår skillnader mot 
generation y:s karaktär vilket skapar inkongruenser (Rani & Samuel 2016; 
Lichtman & Hunt 1971). Kapoor och Solomon (2011) beskriver hur äldre 
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generationer innehar åsikten att man lever för att arbeta. Generation y 
uppvisar istället en värdering om att kunna balansera arbetsliv och privatliv 
(Finn & Donovan 2013). Detta syns tydligt i denna studie där en majoritet av 
individerna från generation y uttrycker vikten av att ha tid för ett liv även 
utanför sitt arbete. Generationsskillnader på positioner kan utgöra förklaringen 
till den skilda kulturen som ses inom de hierarkiska positionerna. Argyris 
(1959) visar hur specifika faktorer kan ligga och påverka graden av matchning 
mellan organisationer och dess individer. Generationsskillnaderna verkar 
påverka att det mer branschtraditionella klimatet närvarar på de högre 
positionerna med förväntan om en hög arbetsbelastning. Respondenterna från 
generation y tenderar då att få mindre utrymme för sin värdering om balans 
mellan arbetsliv och privatliv då upplevelsen finns att avancering skulle 
innebära sämre möjligheter till det.  
 
Det skilda klimatet tycks dock inte enbart skapas av äldre generationers 
karaktär som Rani och Samuel (2016) påvisar i sin studie utan även av att 
utvärdering på de högre nivåerna mestadels sker i hård data. En av 
respondenterna påvisar hur denna utvärdering inte skapar incitament till att 
samarbeta. ”Våra partners och våra högre uppsatta mäts på volym och de ger inga 
incitament att ge ifrån sig uppdrag”. Avsaknad av samarbetsvilja gör att arbetet 
sprids ut på ett fåtal individer vilket bidrar till en hög arbetsbelastning. På så 
vis minskas generation y:s känsla av att kunna balansera arbetsliv och privatliv 
efter att ha avancerat inom organisationen. Hemlighetshållandet ger även 
mindre kunskapsutbyte mellan individerna vilket gör att en svagare matchning 
ses mot individernas mål om personlig utveckling och hög kunskapsbas. 
Kulturen på de högre nivåerna innehar därmed en svagare överensstämmelse 
med individerna från generation y:s karaktär. Då Liu et al. (2010) visar på hur 
avsaknad av matchning kan öka de anställdas tendenser till att sluta på arbetet 
ses kulturskillnaden därmed vara en bidragande faktor till att majoriteten 
uppvisade en avsaknad av målet att avancera inom revisionsbyrån.  

5.2. Complementary fit - revisionsbyråns bemötning av generation 
y:s behov, preferenser och önskemål 

Inom denna dimension pågår en utbud- och efterfrågerelation där en 
matchning anses finnas då en organisation uppnår de behov och preferenser 
som individerna inom den har (Verquer et al. 2003). Respondenterna från 
generation y uppvisar behov av att kunna balansera privat och arbetsliv som 
Finn och Donovan (2013) tidigare identifierat. För att möta upp behovet 
arbetar revisionsbyrån med sociala aktiviteter, förmåner och en 
samarbetskultur, aktiviteter som inte fullt ut bidrar till den eftersträvade 
balansen. Supeli och Creed (2014) beskriver hur en viktig faktor för att en 
matchning ska få effekt är att den uppfattas av de anställda. Från 
undersökningen kan det ses hur individerna från generation y uppfattar arbetet 
från revisionsbyråns sida men trots detta finns en önskan att revisionsbyrån 
ska möta upp behovet ännu mer. ”Att bli ännu bättre på att få ett mer balanserat liv. 
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Det är trots allt inte kul att jobba sent i 5 månader, det vill man helst inte göra om man 
ska vara ärlig”. Westermann et al. (2015) påtalar i sin studie hur krav på övertid 
bör leda till att individerna från generation y inte får sitt behov av balans 
tillfredsställt. Det säsongsbetonade arbetet bidrar till en förväntan på 
extraarbete och övertid vilket bidrar till den inkongruens mot generation y:s 
behov av balans mellan arbetsliv och privatliv som Westermann et al. (2015) 
påtalar i sin studie. Argyris (1954) beskriver hur utformningen på 
organisationer kan få individer att känna att de inte kan få uttryck för sina 
behov. Den säsongsbetonade arbetsutformningen skapar en ojämn 
arbetsbelastning under året. Strukturen gör att individerna till en mindre grad 
känner att de kan behålla en fritid vid sidan av arbetet. Förklaringen till att 
revisionsbyråns arbete för att skapa balans till dess anställda inte når fullt ut 
verkar därför även (förutom den tidigare beskrivna kulturella aspekten) ligga i 
att den organisatoriska strukturen med det säsongsbetonade arbetet begränsar 
individernas upplevda balans. Detta visar på hur effekten av 
socialiseringsarbetet på matchningen återigen påverkas av organisatoriska 
faktorer (Argyris 1959).  
 
Respondenterna från generation y uppvisade också ett behov av frihet i att 
själva styra sin arbetsbeläggning. Finn och Donovan (2013) menar att detta gör 
att individerna känner att de på ett bättre sätt kan balansera arbetsliv och 
privatliv något som också bekräftas av undersökningen. Respondenterna från 
organisationen beskriver hur en hög flexibilitet finns i att styra sitt eget arbete 
och att flexibla arbetstider erbjuds. Individerna från generation y uppfattar 
denna flexibilitet men beskriver också hur den motverkas på grund av hög 
arbetsbelastning och få möjligheter att kunna delegera arbetet. ”Positiva är väl att 
man har väldigt mycket flexibilitet, kan lägga upp dagarna fritt vilket underlättar för att vara ledig. 
Nackdelen blir snarare att ingen annan gör mitt jobb. Efter ledighet får man ta igen den veckan 
plus den veckan man är på vilket bidrar till mycket övertid”. Samtidigt som revisionsbyrån 
möter upp individernas behov av flexibilitet så verkar den upplevda 
flexibiliteten begränsas av en avsmalnad struktur uppåt inom organisationen 
vilket indirekt verkar påverka individernas känsla av att kunna skapa balans 
mellan arbetsliv och privatliv. ”Dels så är branschen uppdelad, smalnar av ganska fort 
uppåt, det läggs på mer och mer krav varje år vilket gör att det blir tuffare och tuffare. Det kan leda 
till att många hoppar av, att man känner att det inte passar livssituationen[…]. Har du för många 
på en nivå så blir det en snedfördelning”. Den avsmalnande strukturen tycks delvis 
förklaras av det fåtal individer som avancerar uppåt i hierarkin. Den upplevda 
balansen försvagas då arbetsuppgifterna sprids ut på färre personer vilket 
bidrar till en högre individuell arbetsbelastning. Detta visar på hur 
organisatoriska faktorers påverkan som Argyris (1959) påvisar också kan 
komma ifrån att de påverkar upplevelsen som de anställda får av att 
socialiseringsarbete leder till en högre uppfyllelse av deras behov. Samtidigt 
visar det också på att strukturella orsaker ligger bakom en begränsad 
uppfyllelse av generation y:s behov av balans vilket gör att inkongruensen inte 
endast ses skapas av kravet på övertid (Westermann et al. 2015) 
Inkongruensen uppkommer snarare från en struktur vilket skapar ett indirekt 
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behov av övertid som därmed minimerar individernas upplevda känsla att 
kunna balansera arbetslivet med privatlivet. 
 
Från undersökningen bekräftas Kapoor och Solomons (2011) tidigare 
identifierade behov hos generation y av snabb feedback. Den ökade 
arbetsbelastningen från strukturen ses också minska tiden för återkoppling och 
det stöd som respondenterna från generation y efterfrågar vilket skapar brister 
i bemötandet av deras behov av snabb feedback ”Det blir emellanåt att man blir 
utelämnad, blir ensam i uppgifter. Man sitter en kväll och sliter sitt hår utan feedback, 
återkoppling. Då har de fullt upp med annat”. Via detta kunde den inkongruens mot 
generation y:s behov av feedback från Westermann et al’s (2015) studie synas. 
Ett arbete från organisationens sida för att närma sig individerna ses genom 
deras framtagande av en applikation med syfte att ge individerna snabb och 
direkt feedback. Detta är i linje med innebörden av Bakke´s (1953) 
socialiseringsprocess och ses som bidragande till en bättre framtida bemötning 
av generation y:s behov av snabb feedback.  
 
Spiro (2006) påvisar hur generation y har ett behov av snabba belöningar. Från 
undersökningen ses det hur respondenterna från generation y snarare strävar 
efter en tydlighet kring vad slutförande av arbetsuppgifter eller avancering 
inom revisionsbyrån ger för belöning. Ett behov som revisionsbyrån inte fullt 
ut når fram till. ”Sen dag ett frågar man vad det finns för karriärsval när man skrivit 
provet. Det är många som känner att de arbetar som de vore en revisorsassistent fortfarande 
för det är så pass svårt att gå från ”doer jobbet” till att bara vara rådgivare”. Ett arbete 
inom revisionsbyrån för att möta upp behovet är att höja ingångslönerna men 
den fortsatta belöningen tycks inte nå upp mot generation y:s behov. Då 
visserligen de högre ingångslönerna fyller behovet av snabb belöning precis 
vid anställning tycks individerna från generation y senare sträva efter att få 
belöningar i form av skilda arbetsuppgifter och ansvar, vilket ses komma ifrån 
behovet och målet av att vilja utvecklas. Då avsaknad tycks finnas av detta gör 
det att behovet inte möts upp och att arbetet med ingångslönerna inte fullt ut 
bidrar med önskad effekt. Förklaring ses komma ifrån de kulturella 
skillnaderna mellan nivåerna inom revisionsbyrån. Kulturskillnaden med det 
mer individualistiska tänket och utvärdering baserat på mer hård data skapar 
svaga incitament till att fördela arbetsuppgifter till nytillkomna medarbetare. 
Rani och Samuel (2016) konkluderar att avsaknaden av belöning för prestation 
är något som får generation y att lämna sina anställningar. Inkongruensen kan 
därför också vara en förklaring till att individerna från generation y uppvisar 
kortsiktiga målsättningar med sin anställning på revisionsbyrån.  
 
Thompson och Gregory (2012) beskriver generation y som individer med ett 
stort behov av utförliga instruktioner. Westermann et al. (2015) påpekar hur 
behovet bör skapa en inkongruens mot revisionsyrket där förväntningar finns 
på ett självgående arbetssätt. Från undersökningen kunde det ses hur 
individernas krav på instruktioner ligger i tydliga förväntningar. När tydlighet 
angående vad som ska presteras och när det ska vara klart tydliggjorts uppvisas 
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behov av att fritt bestämma tillvägagångssätt för att ta sig an den ålagda 
uppgiften. På grund av detta så utläses inte den inkongruens som Westermann 
et al. (2015) påtalar. Under genomförandet av arbetsuppgifter uppvisar 
respondenterna från generation y ett behov av närhet till stöd. Revisionsbyrån 
möter i viss mån upp detta genom tillsättandet av en fadder och coach. Dessa 
uppvisar karaktären av den ledare som Spiro (2006) menar att generation y 
efterfrågar. Individerna får på så vis ett ansikte vart de ska vända sig med 
frågor vilket bidrar med en känsla av att närhet finns vad gäller stöd och 
vägledning. Under högsäsong ses dock brister gentemot behovet uppkomma 
då respondenterna från generation y tidvis upplever känslan av att vara 
utelämnade. Bristen tycks uppkomma då högsäsongen skapar en tidspress. 
 
Individerna från generation y visar också en preferens mot utmanade 
arbetsuppgifter framför mer monotona arbetsuppgifter som Rani och Samuel 
(2016) tidigare påtalat. Rani och Samuel (2016) påtalar hur denna preferens ses 
uppkomma ifrån generation y:s höga simultanförmåga. Från undersökningen 
ses dock preferensen uppkomma från individernas mål av att utvecklas då 
slutförandet av utmanade arbetsuppgifter ses mer bidragande till utveckling än 
vad de monotona uppgifterna bidrar till. En kritik från Westermann et al. 
(2015) är att mer kvalificerade arbetsuppgifter flyttas högre och högre upp i 
hierarkin på grund av ökad komplexitet i arbetsuppgifterna. Denna tendens är 
inte något som uppfattas i denna undersökning då revisionsbyrån snarare ses 
sträva efter att flytta kvalificerade arbetsuppgifter neråt i positionerna. Ett 
arbete pågår med en strävan av att slussa bort mer standardiserade 
arbetsuppgifter inom revisionsyrket för att på så sätt kunna möta upp 
generation y:s önskemål om mer kvalificerade uppgifter. Arbetet har gjort att 
den inkongruens som Westermann et al. (2015) antyder inte är närvarande då 
majoriteten av respondenterna från generation y påtalar hur de upplever att de 
tilldelas utmanande arbetsuppgifter vilket väl överensstämmer med deras 
önskan.  
 
En samstämmighet i föredragandet av platt organisationsstrukturer framför 
hierarkisk är tydlig, vilket bekräftar Petroulas et al. (2010) bild av generation y. 
Preferensen ses uppkomma då den platta organisationsstrukturen främjar den 
typ av kultur av öppenhet, teamkänsla och samarbete som eftersträvas snarare 
än den hierarkiska strukturen. På grund av det ses den platta 
organisationsstrukturen skapa en starkare matchning mot generation y då 
karaktärsdragen som den för med sig på klimatet inom organisationen i större 
utsträckning får individerna att känna att flertalet behov och preferenser kan 
uppnås. Plattheten leder till att avstånden inom revisionsbyrån upplevs som 
korta, vilket bidrar till att dels preferensen av prestigelös integrering uppnås 
samt att stora mängder kunskap lättare kan inhämtas vilket ger utveckling för 
individerna. Öppenheten gör att individerna upplever synlighet och 
delaktighet. Teamkänslan gör att en vilja finns till att dela med sig samt att en 
bättre uppdelning av arbetsbördan möjliggörs vilket är bidragande till en högre 
upplevd balans. Argyris (1954) påvisar hur strukturen kan vara bidragande till 
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matchning genom att den påverkar den grad av uttryck som individen får av 
sina behov. Från undersökningen kan det däremot ses hur strukturen bidrar till 
ett högre bemötande av generation y:s behov genom att den indirekt bidrar till 
en kultur som innehar karaktärsdrag som gör att individerna känner att de i  
större grad får sina behov tillfredsställda.  
 
Petroulas et al’s. (2010) beskrivning av generation y:s preferens av kortsiktiga 
mål överensstämmer till viss del med denna undersökning. Respondenterna 
från generation y uppvisar en högre preferens mot kortsiktiga mål men 
uppvisar samtidigt en önskan om att inkludera långsiktiga mål. Den höga 
individanpassningen på målen bidrar med stor frihet till individerna att själva 
välja typ av mål vilket är bidragande till en stark matchning mot individernas 
önskemål. Samma mönster går att utläsa vad gäller preferenser på 
utvärderingsverktyg där en blandning av både hård och mjuk data framstår 
som det mest optimala. Revisionsbyrån ses nå upp till denna preferens då en 
blandning av mjuk och hård data används. Matchningen mot preferensen ses 
dock minska i takt med tiden inom organisationen då graden av hård data 
ökar.  Kapoor och Solomon (2011) påvisar hur generation y vill bli behandlade 
med respekt. Respekten uttrycks hos individerna från generation y i och med 
deras önskemål om en rättvis bedömning vid utvärdering. Rättvisheten ses 
komma ifrån att bedömning görs på faktorer som individen kan kontrollera. 
Valet av utvärderare bidrar till att kontrollerbarheten i utvärderingen ökar då 
individer kan väljas som har god kännedom om den bedömdes 
omständigheter vilket i sin tur skapar matchning mot generation y:s behov av 
en rättvis bedömning.  
 
Avslutningsvis visar respondenterna från generation y också upp den preferens 
som Petroulas et al. (2010) beskriver om teamarbete. Arbetet inom 
revisionsbyrån genomsyras till stor del av teamarbete vilket överensstämmer 
med individernas preferens. Teamarbetet ger möjlighet till informationsutbyte 
som gör att individerna kan dra till sig nya kunskaper vilket gör att deras 
behov av utveckling bemöts. Teamarbetet är också bidragande till att uppnå 
behovet av närhet till stöd då gruppen ger känslan av att hjälp och stöd finns 
nära till hands. Revisionsbyråns arbete med rotation av uppdrag och team för 
individerna gör att variation skapas av situationer som medarbetaren utsätts 
för, vilket är bidragande till att revisionsbyrån i hög grad lyckas bemöta 
generation y:s behov av utveckling och utmanade arbetsuppgifter (Rani & 
Samuel 2016). Därmed ses också preferensen om teamarbete uppkomma ifrån 
att arbetet innebär uppfyllelse av flertalet behov hos individerna. 

5.3. Övergripande P-O matchning 

Ett genomgående tema som ses i undersökningen är den förståelse som 
revisionsbyrån visar mot de skilda behov och karaktärer som generation y för 
med sig. Bakke (1953) benämner en organisations arbete med att matcha med 
dess anställda för en socialiseringsprocess. Förståelsen om generation y från 
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revisionsbyråns sida har bidragit till ett gediget socialiseringsarbete som lett till 
att en högre matchning ses mellan parterna än den Westermann et al. (2015) 
påtalar i sin studie. Trots detta kan fortfarande en del inkongruenser uttydas 
mellan parterna. Argyris (1959) beskriver hur det finns faktorer som påverkar 
storleken av matchning mellan parterna. Inkongruenserna ses främst 
uppkomma genom att strukturella och kulturella faktorer påverkar den 
effekten som individerna från generation y uppfattar från socialiseringsarbetet. 
Supeli och Creed (2014) poängterar hur en lyckad fusion mellan parterna beror 
på om den uppfattas av de anställda. På så vis ses faktorerna påverka graden av 
P-O matchning genom påverkan på den upplevda effekten som 
respondenterna känner av socialiseringsarbetet. Det vill säga i vilken grad som 
arbetet ses leda till att respondenterna från generation y upplever att 
revisionsbyrån bemöter deras karaktär och behov. De kulturella och 
strukturella faktorerna ses främst begränsa revisionsbyråns effekt av det arbete 
som lagts in för att möta upp generation y:s behov och värdering om balans 
mellan arbetsliv och privatliv.  
 
Den högre matchningen ses främst på de lägre nivåerna där en 
kulturförändring mot att framhäva kollektivet framför individen ses som en 
framgångsfaktor via att den typen av kultur i större grad överensstämmer med 
generation y:s karaktär och uppfyller dess behov, vilket därmed leder till en 
högre P-O matchning (Argyris 1954; Kristof 1996). P-O matchningen ses 
dock minska i takt med högre hierarkiska nivåer. Förklaringen till detta är en 
kulturskillnad mot de lägre nivåerna där kulturen i större grad liknar den mer 
branschtraditionella individualistiska kulturen. Denna kultur överensstämmer 
överlag sämre med generation y:s karaktär och behov. Då Liu et al. (2010) 
visar hur en svag P-O matchning kan leda till högre tendenser hos de anställda 
att sluta ses kulturskillnaden vara en anledning till att majoriteten av 
respondenterna från generation y överlag inte uppvisar avsikter till 
avancemang inom revisionsbyrån. På grund av detta bekräftas därmed Liu et 
al. (2010) samt tidigare litteraturs slutsatser om att en lägre P-O matchning 
leder till högre tendenser hos de anställda att uppvisa kortsiktiga målsättningar 
inom en organisation. Bilden av en generation med ett karaktärsdrag att snabbt 
lämna sina arbetsplatser (Westerman et al. 2015; Thompson & Gregory 2012) 
bekräftas därför inte, utan där tendensen att lämna snarare ses uppkomma 
som en konsekvens av en svagare P-O matchning.   
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6. Slutsatser 

I följande avsnitt presenteras uppsatsens huvudsakliga slutsatser utefter uppsatsens 
frågeställningar för att på så vis uppnå uppsatsens syfte. Avslutningsvis ges reflektioner 
kring studien samt förslag till kommande forskning. 

6.1. Hur väl överensstämmer karaktären på revisionsbyrån med 
karaktären hos generation y? 

En utav P-O matchningens dimensioner är överrensstämmelsen mellan 
organisationers och dess anställdas karaktär (Kristof 1996). En stor kongruens 
ses mellan individernas och revisionsbyråns mål. Matchningen är ett utfall av 
en dynamisk utformning av både organisationen och individernas mål som är 
bidragande till att de båda parterna i samklang arbetar mot uppsatta mål. En 
framgångsfaktor till att matcha med generation y:s karaktär, mål och 
värderingar ses i den kultur som den undersökta revisionsbyrån arbetat fram 
vilket skapar ett klimat som bidrar till teamkänsla och samarbetsvillighet. 
Karaktärsdragen överensstämmer med den teamorienterade karaktären som 
generation y uppvisar. Samarbetsvilligheten inom byrån gör också att en vilja 
finns att hjälpa varandra samt att dela kunskaper vilket skapar en matchning 
med generation y:s värdering om balans mellan privatliv och arbetsliv samt mål 
om personlig utveckling. Utifrån detta dras slutsatsen att en relativt stark 
matchning närvarar mellan generation y och revisionsbyråns karaktärer där 
arbetet med en förändring av kultur från det mer branschtraditionella 
individualistiska till det mer kollektiva ses som den främsta orsaken. Det 
förändrade klimatet har dock inte nått hela vägen upp i de hierarkiska 
nivåerna. På grund av detta kan fortfarande inkongruenser mot generation y:s 
karaktär utläsas. Den kvarvarande branschtraditionella kulturen 
överensstämmer sämre med generation y:s karaktär och gör att balans inte ses 
kunna hållas mellan privat och arbetsliv vid avancemang inom den undersökta 
revisionsbyrån. På grund av detta ses inkongruensen leda till att minska 
generation y:s incitament att avancera och ses därmed vara en förklaring till att 
individerna uppvisar övervägande kortsiktiga målsättningar med sin anställning 
inom revisionsbyrån (Liu et al. 2010).  

6.2. Hur väl möter revisionsbyrån upp generation y:s behov, 
önskemål och preferenser? 

Den andra dimensionen utav Kristof’s (1996) P-O matchning består i hur väl 
organisationen tillfredsställer de behov, preferenser och önskemål som dess 
anställda har. Från undersökningen kan slutsatser dras att revisionsbyråns 
gedigna socialiseringsarbete och utformning gett en relativt hög bemötning 
mot generation y:s behov, preferenser och önskemål. Arbeten så som 
minskandet av standardiserade arbetsuppgifter, flexibla arbetstider, hög 
rotation av team och uppdrag är något som har bidragit till en hög matchning 
mot generation y:s behov av att få utveckling, utmaning, variation, och frihet. 
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Samtidigt ses utformningen av arbetsteam, utvärderings-och mål-upplägg 
samstämma med individernas preferenser. Den platta organisationsstrukturen 
som skapats inom den hierarkiska strukturen är en framgångsfaktor då den 
skapar en kultur som gör att individerna från generation y i större omfattning 
kan ge uttryck för sina behov och preferenser (Argyris 1954). Trots det 
gedigna arbetet kan fortfarande inkongruenser ses. Återigen kan avsaknaden 
av kulturförändring på de högre nivåerna ses bidragande till inkongruenserna. 
På högre nivåer syns tendenser till en kultur med mindre samarbetskänsla och 
ett bevakande av arbetsuppgifter. Detta leder till en mindre spridning av 
arbetsuppgifter mellan de anställda vilket skapar svårigheter för juniora 
medarbetare att tillförskaffa sig nya arbetsuppgifter vid avancering uppåt i 
hierarkin. Konsekvensen av detta blir att individerna känner en lägre 
uppfyllelse av behoven av belöning i takt med avancemang uppåt inom 
organisationen.  

Den säsongsbetonade arbetsutformningen och en avsmalnande struktur inom 
revisionsbyrån ses också skapa svårigheter för dem att nå upp till generation 
y:s behov. En ojämn och hög arbetsbelastning uppstår vilket främst skapar 
känslan hos individerna från generation y i denna undersökning att sämre 
kunna balansera arbetslivet och privatlivet. En slutsats kan därför dras att 
revisionsbyråns gedigna socialiseringsarbete har lett till en relativt stark 
matchning mot generation y men där strukturella och kulturella egenskaper 
hos revisionsbyrån till viss mån fortfarande begränsar uppnåelsen av 
generation y:s behov, preferenser och önskemål.  

6.3. Hur kan organisationen öka P-O matchningen mot generation 
y? 

Överlag ses en starkare P-O matchning mellan de båda parterna än vad 
tidigare forskning har antytt (Westermann et al. 2015). Den största 
framgångsfaktorn ses i den kulturförändring och platta organisationsstruktur 
som revisionsbyrån arbetat fram på lägre nivåer vilket bidragit till en 
utformning som i högre grad överensstämmer med generation y:s karaktär och 
behov. Trots den relativt höga P-O matchningen kan fortfarande 
inkongruenser mellan parterna utläsas. Inkongruenserna ses uppstå genom att 
strukturella och kulturella faktorer begränsar effekten som det gedigna 
socialiseringsarbetet får på individerna från generation y. Avsaknaden av den 
mer teamorienterade kulturen på de högre positionerna är bidragande till en 
svagare matchning mot generation y:s karaktär och behov. På grund av detta 
uppvisar en majoritet av respondenterna från generation y låga avsikter att 
avancera inom revisionsbyrån. Revisionsbyrån får på detta vis svårt att behålla 
personal en längre tid vilket gör att en avsmalnande struktur uppenbarar sig 
inom de hierarkiska nivåerna med färre individer på varje position. Den 
avsmalnande strukturen och den säsongsbetonade arbetsutformningen bidrar 
med en hög och ojämn arbetsbelastning. Revisionsbyrån får därför svårt att nå 
upp till generation y:s strävan efter balans men skapar också tidsbrist vilket gör 
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att brister uppkommer i de socialiseringsprocesser som vanligtvis bidrar till 
den starka matchningen mot generation y. 

För att minska de kvarvarande inkongruenserna ses därför lösningen i att 
bredda den hierarkiska strukturen (se figur 5). Svaret till detta ses inte enbart i 
att rekrytera mer utan handlar snarare om att behålla personal och skapa 
incitament för dem att vilja avancera inom organisationen. För att skapa 
incitament för generation y att avancera inom revisionsbyrån ses därför en 
kulturförändring mot den mer teamorienterade behöva få genomslag igenom 
hela revisionsbyrån. Atmosfären är bidragande till att en samarbetsvillighet 
skapas som möjliggör en bättre fördelning av arbetsuppgifter vilket jämnar ut 
den påtagliga arbetsbelastning som uppvisas. Den bör också förstärka 
kopplingen mellan belöning och prestation då en högre samarbetsvilja uppnås 
som leder till större spridning av arbetsuppgifter mellan anställda. För att 
uppnå kulturförändringen ses en del i arbetet vara förändrade incitament. I 
dagsläget kan det ses hur utvärdering på högre nivåer fungerar 
kontraproduktivt genom att inte skapa incitament för samarbete. Incitament 
behöver skapas som snarare uppmuntrar till samarbete och som får individer 
att fokusera på kollektivet snarare än det individualistiska. Kulturförändringen 
ses ligga till grund för att kunna uppnå en breddning av pyramiden som 
genererar en jämnare arbetsbelastning. Förändringarna skapar en struktur som 
gör att revisionsbyrån i större grad uppnår generation y:s behov, preferenser 
och önskemål samt kongruerar med deras karaktär (Kristof 1996). På så vis 
kan effekten av socialiseringsarbetet ökas och därmed kan en högre matchning 
uppnås (Bakke 1953) vilket gör att individernas målsättningar med sin 
anställning inom revisionsbyrån blir mer långsiktiga (Liu et al 2010). 

 
Figur 5: Illustrering breddning av hierarkisk struktur 
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6.4. Reflektion kring studien och förslag till framtida forskning  

Denna uppsats syfte är att undersöka hur P-O matchningen mellan generation 
y och en av revisionsbranschens fyra största revisionsbyråer ser ut samt 
diskutera förslag på hur matchningen kan ökas. Kunskapen kring dynamiken 
ämnar sedan ge bidrag kring förståelsen om hanteringen av generation y. Via 
Kristof´s (1996) om-modifierade P-O matchningsmodell har P-O 
matchningen samt de faktorer som påverkar matchningen identifierats. 
Genom modellen kan socialiseringsarbeten samt dess påverkan på 
matchningen mot generation y identifieras vilket bidrar till att lärdomar kan 
dras om hur matchning kan skapas mot generation y. Studien drar lärdom 
ifrån ett enstaka fall. Vid studier av enstaka fall påverkar urvalet i stora drag 
det resultat som påvisas. Detta gör att valet att välja en av de fyra största 
revisionsbyråerna kan ha påverkat hur stark eller svag matchning som syntes 
mellan de två parterna. Det är rimligt att tänka att organisatoriska skillnader 
kan bidra till skillnader i graden av P-O matchning, vilket gör att resultatet från 
denna studie inte är applicerbart för revisionsbranschen i stort. På grund av 
det skulle en kvantitativ undersökning med en komparativ design vara 
spännande för kommande forskning för att kunna uttala sig om hur P-O 
matchningen till sin helhet ser ut i revisionsbranschen.  
 
Slutligen bör det poängteras hur det i undersökningen framkom skillnader 
mellan individer födda under åttiotalet och nittiotalet. I uppsatsens teoretiska 
ramverk definierades generation y som individer födda 1980-1999 (Kapoor & 
Solomon 2012). Från undersökningen kan det dock utläsas hur 
karaktärsdragen som tidigare forskning beskriver generation y med främst 
uppvisas av respondenter födda på nittiotalet. Skillnaderna kan hänföras till 
samhällsfaktorer under uppväxten (Thompson och Gregory 2012) men också 
från skillnad i mognadsgrad. En studie som undersöker karaktärsskillnader 
inom denna generation vore därför intressant för att se om skillnaderna kan 
bekräftas och bakomliggande faktorer identifieras. På grund av detta bör också 
resultaten och den beskrivna karaktären av generation y främst hänföras till 
individer födda under nittiotalet men där vissa likheter även kan ses hos 
individer födda under åttiotalet. 
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8. Bilagor 

8.1. Informationsbrev  

 

 
 
 
 
 
 

 
Informationsblad intervjuer 

 
Hej och tack för att Ni vill ställa upp på vår intervju! 

 
Vårt namn är Fanny Gullberg Ringels och Adam Forsberg. Vi håller just nu på 
att avsluta vår 4-åriga civilekonomexamen med en uppsats. Uppsatsen syftar 
till att förstå dynamiken mellan generation y (individer födda mellan 1980-

1999) och revisionsbranschen. 
 

Intervjuerna kommer att genomföras i två delar, en med representanter från 
generation y och en med dess ledare som blir som representanter för 

organisationen. Ni kommer alltså att tillhöra en av dessa grupper och inte 
båda. Tillsammans ska svaren från de två grupperna kunna bilda en 

uppfattning om dynamiken mellan er två samt kunna mynna ut i 
organisatoriska förslag på förändringar som skulle kunna öka dynamiken och 

föra grupperna närmare varandra. Genom att delta i undersökningen bidrar Ni 
till att skapa denna förståelse och därmed förhoppningsvis en framtid där de 

två grupperna får ut det mesta från varandra. 
 

Intervjuerna genomförs förslagsvis på ert kontor eller annan lämplig plats och 
kommer att ta cirka 30 minuter. Tid bör dock avsättas för 40 minuter för 

genomförandet av intervjun. Vi skulle gärna vilja spela in intervjuerna för att få 
så detaljerat material som möjligt att analysera. Om ni skulle ha invändningar 
mot detta, hör gärna av er till oss. Om önskemål finns så kan intervjuguide 

bifogas innan genomförandet av intervjun. 
 

Som deltagare i denna intervju är du anonym. Detta innebär att inga namn 
kommer att nämnas i uppsatsen eller uppgifter som skulle kunna få en läsare 
att förstå att det är just du som har svarat på frågorna. Materialet som samlas 
in under intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Det betyder att 

ingen annan än du som respondent och vi som uppsatsarbetare kommer att 
kunna ta del av materialet och efter slutförd uppsats kommer materialet att 
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raderas. Den färdiga uppsatsen kan dock komma att publiceras på DIVA-
portalen. Efter slutförd intervju kommer ett utdrag med era svar på frågorna 

att skickas ut. Detta för att ni ska kunna bekräfta eller korrigera eventuella 
missuppfattningar. 

 
Har Ni några frågor rörande intervjun och dess upplägg så tveka inte att höra 

av er till oss! 
 

Med vänliga hälsningar 
Fanny Gullberg Ringels 

& 
Adam Forsberg 

8.2. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 
 
När är du född? 
 
Vilken är din position inom organisationen? 
 
Hur många år har du arbetat inom organisationen? 
 
Generation y 
 
Supplementary fit 
 
Hur kom det sig att du började arbeta inom revisionsbranschen? 
 
Hur uppfattar du arbetet inom revisionsbranschen? 
 
Personl ighet/att i tyd 
 
Hur skulle du beskriva dig själv som arbetstagare? (T.ex. vilka karaktärsdrag, 
egenskaper)  
 
Hur agerar och interagerar du på en arbetsplats och med dina arbetskamrater? 
 
Beskriv en arbetssituation där du känner ett högt engagemang och motivation. 
 
Beskriv istället en arbetssituation där du känner ett lågt engagemang och 
motivation. 
 
Hur skulle du beskriva din känsla/inställning mot en svår arbetsuppgift? 
 
Hur skulle du beskriva din känsla/inställning mot en enkel uppgift? 
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Mål/värder ingar 
 
Vilka värderingar tycker du är viktiga på en arbetsplats?  
 
Vilka värderingar tycker du att arbetsplatsen saknar som är viktiga för dig?  
 
Vad vill du uppnå med din anställning på arbetsplatsen? 
 
På vilka sätt känner du att organisationen bidrar till att du kan uppnå dina mål? 
 
På vilka sätt känner du istället att organisationen inte bidrar till att du kan 
uppnå dina mål? 
 
Beskriv vad arbetsplatsen behöver ge dig för resurser/verktyg för att du ska 
känna att du kan uppnå dina mål.  
 
Beskriv vilka egenskaper som du helst ser att en organisation har för att du ska 
känna att du kan uppnå dina individuella mål. 
 
Om vi istället tänker på målen som du får ifrån organisationen. Hur föredrar 
du dessa och hur vill du bli bedömd på dessa? (t.ex. kortsiktiga/långsiktiga, 
mjuk/hård data). 
 
Har du något mer du vill tillägga som du känner skulle kunna hjälpa till att 
beskriva dig som arbetstagare? 
 
Complementary fit 
 
Behov,  önskemål & pre ferenser  
 
Beskriv övergripande din nuvarande arbetsplats. Vad känner du att den ger dig 
och vad är bra med den? Vad är mindre bra med den? 
 
Vad känner du att du behöver ifrån en arbetsplats? 
 
Vilka egenskaper ser du helst hos en arbetsplats för att du ska trivas där? 
(utformningen/struktur) 
 
Vilka egenskaper föredrar du inte hos en arbetsplats? 
 
Beskriv saker som du känner att du behöver men inte får ifrån din arbetsplats 
idag. 
 
Beskriv vilka resurser du känner att du som arbetstagare behöver få ifrån din 
arbetsgivare för att känna att du kan utföra ett bra arbete. 
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Hur är en bra arbetsplats för dig? Vad ger den dig och vilka egenskaper 
uppvisar den? 
 
Hur är en sämre arbetsplats för dig? Vilka egenskaper uppvisar den och vad 
ger den dig? 
 
Om du ställs inför en svår/utmanande arbetsuppgift. Vad känner du att du 
behöver ifrån arbetsgivaren då? 
 
Om du istället ställs inför en enklare uppgift. Vad känner du att du behöver 
ifrån arbetsgivaren då? 
 
Beskriv under vilka förhållanden du föredrar att arbeta? (t.ex 
grupp/individuellt, grad av styrning från arbetsgivare)  
 
Om du skulle ge några generella råd till arbetsplatsen? Vilka 
förändringar/förbättringar skulle den kunna göra så att den får ut mer från dig 
som individ?  
 
Avslutningsvis: Har du något som du vill tillägga som skulle hjälpa oss att 
förstå dina behov, preferenser och önskningar om en arbetsplats? 
 
Revisionsbyrån 
 
Supplementary fit 
 
Övergr ipande karaktär 
 
Beskriv lite allmänt hur er arbetsplats ser ut och fungerar.  
 
Vilka karaktärsdrag uppvisar organisationen? 
 
Vad gör ni på er arbetsplats för att få era anställda att trivas? 
 
Beskriv ert sätt att arbeta mot era anställda inom organisationen.  
 
Hur skulle du uppfatta att en individ skulle behöva vara för att passa in i er 
organisation?  
 
Vilka egenskaper söker ni efter och vilka karaktärsdrag anser ni att en individ 
behöver ha? 
 
Vilka krav/förväntningar skulle du säga att organisationen har på sina 
anställda? 
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Kultur/klimat/normer 
 
Hur skulle du beskriva den uttalade kulturen inom organisationen?  
 
Vilka förväntningar skapar kulturen på de anställda? (t.ex deras sätt att arbeta, 
bete sig) 
 
Hur skulle du beskriva den mer outtalade kulturen som finns inom 
organisationen?  
 
Vilka indirekta förväntningar finns det från organisationen på de anställda? 
(T.ex. deras sätt att arbeta, hur de förväntas agera) 
 
Vad skapar kulturen och normerna för karaktär och klimat inom 
organisationen? (övergripande atmosfär inom organisationen)  
 
Vilka förväntningar skapar den karaktären och klimatet på de anställda? (T.ex. 
Arbeta, bete sig). 
 
Värder ingar/mål 
 
Beskriv de huvudsakliga värderingarna som organisationen står för. 
 
Hur vill ni att de anställda ska arbeta och agera för att ni ska uppnå dessa 
värderingar? 
 
Beskriv era huvudsakliga mål inom organisationen. 
 
Vad förväntar ni er från de anställda för att uppnå målen? (t.ex arbeta, agera). 
 
Finns det något ytterligare som du känner är av vikt för att karaktärisera 
organisationen?  
 
Complementary fit 
 
Styrning/resurser  
 
Beskriv ert arbete idag för att hantera generation y. 
 
Vad upplever ni att generation y söker och vill ha från en arbetsgivare? 
 
Hur arbetar ni idag för att bemöta detta? 
 
Hur uppfattar du ert arbete mot generation y? Vad fungerar bra och mindre 
bra?  
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Vad uppfattar ni är en utmaning i hanteringen av generation y? 
 
Vad uppfattar ni är fördelaktigt i hanteringen av generation y? 
 
Hur arbetar ni som organisation idag för att motivera och engagera era 
anställda som tillhör generation y? 
 
Beskriv några styrningsverktyg som ni använder mot generation y. 
 
Kan du beskriva lite mer i detalj vilka typer av resurser som sätts in mot 
generation y för att motivera och engagera? (t.ex. finansiella, fysiska, 
möjligheter som ges).  
 
Hur lägger ni upp målen för generation y och hur utvärderar ni sedan deras 
prestation? (mjuk/hård data) (korta/långa måluppfyllelser). 
 
Vilka verktyg ger ni till de anställda så att de kan uppnå dessa mål? 
 
Hur arbetar ni med de anställda för att få dem att uppnå målen? 
 
Hur utformar ni arbetsuppgifterna för generation y för att maximera deras 
prestation? 
 
Finns det något ytterligare du skulle vilja tillägga om hanteringen av generation 
y?  

8.3. Sammanställning över respondenter 

Nr Kön Född Grupp av respondent År i 
organisationen 

Tid 
(min) 

1 Kille 1986 Generation Y 2,5 år 25 min 
2 Kille 1990 Generation Y 2 år 44 min 
3 Kille 1988 Generation Y 8 månader 20 min 
4 Tjej 1978 Gruppchef 14 år 36 min 
5 Tjej 1988 Generation Y 6 år 32 min 
6 Kille 1980 Gruppchef 7 år 40 min 
7 Tjej 1995 Generation Y 3 år 25 min 
8 Tjej 1993 Generation Y 1 år 22 min 
9 Kille 1991 Generation Y 2 år 20 min 
10 Kille 1986 Generation Y 7 år 47 min 
11 Kille 1978 Gruppchef 10 år 34 min 
12 Kille 1987 Gruppchef 6 år 40 min 
13 Tjej 1991 Generation Y 2 år 25 min 
14 Tjej 1991 Generation Y 2,5 år 40 min 



 


