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Abstract 
 
When the authors spent one semester abroad at “Hogeschool Inholland” in 
Rotterdam, the Netherlands, an interest for cultural differences was 
developed. The authors essentially believe that Sweden and the Netherlands 
are countries that are relatively similar, but after hearing comments about 
women’s situation in working life, attention was drawn to the subject. Whilst 
focusing on this train of thoughts the following question arose: 
 

“How does the experience differ being a woman at an accountancy firm in 
Sweden versus the Netherlands?” 

 
The discussion is based around six interviews at the accountancy firm 
PricewaterhouseCoopers, three carried out in the Netherlands and three in 
Sweden. Hofstede’s theories about cultural dimensions have been used as a 
foundation for the interviews. The empirical material gathered has been 
treated narratively and is presented in a fictitious email conversation.  
 
The purpose of this thesis is to present thoughts and attitudes of the 
respondents regarding the question and to provoke the reader’s reflection. 
The process has been conducted from a hermeneutist viewpoint using an 
abductive reasoning. The study has been carried out with a qualitative 
method and the empirical data has been gathered through qualitative 
interviews. This method of working has contributed to the fact that it is the 
respondents’ experiences, opinions and attitudes surrounding the question 
which are presented in the study. 
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Differences between the two countries have been shown in three areas. The 
first area is regarding the so-called “up- or- out” culture, which means that a 
person will either advance or leave the company. This type of culture has a 
big affect on the respondents in the Netherlands, but is not present in 
Sweden. It is not accepted to stay at the same level of hierarchy for a long 
period of time in the Netherlands, an employee’s ambition should always be 
to achieve a promotion. In Sweden it is more accepted to stay at the same 
level of hierarchy and to advance does not have to be a goal.  
 
The second area is about the amount of time spent on work related activities 
in addition to direct work assignments. A full-time employment at an 
accountancy firm generally seems to involve more working hours than the 
40-hour week that is custom. The respondents in the Netherlands considered 
it important, in addition to the 40-hour week, to spend part of their leisure 
time on work related activities. They where convinced that activities like this 
would help them create a network, which is deemed to be important for their 
career progression.  
 
The third area is regarding the possibility to combine a career with a family. 
During this study it transpired that the respondents in general did not think 
that their gender affected their work in any way. On one subject, however, a 
big difference between the countries was discovered. The women in the 
Netherlands were, due to regulations and attitudes regarding parenthood, in 
many cases forced to choose between their career and building a family. In 
Sweden, on the other hand, it seemed more achievable to combine the two. 
Choosing to build a family does not hinder the possibility of having a career. 
 
It is the authors’ expectation that this thesis will engage the readers’ 
reflection and consideration. Thanks to the way of presenting the empirical 
material, we also hope that we can contribute to an alternative approach to 
the question at issue.  
 
Keywords: Sweden, the Netherlands, PWC, accountancy firm, Hofstede, 
culture, cultural dimensions, cultural differences 
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Sammanfattning 
 
Då uppsatsförfattarna tillbringade en termin som utbytesstudenter på 
Hogeschool Inholland i Rotterdam, Nederländerna uppstod ett intresse för 
kulturella skillnader mellan länder. Författarna, som i grund och botten anser 
att Nederländerna och Sverige är två relativt lika länder, stötte med jämna 
mellanrum på diverse kommentarer gällande kvinnors situation i arbetslivet, 
vilket gjorde att uppmärksamhet riktades mot det området. Uppsatsen syftar 
med det här som bakgrund till att utveckla de tankegångar som väcktes 
under tiden i Nederländerna och svara på frågan:  
 

”Hur skiljer sig upplevelsen av att vara kvinna på revisionsbyrå i Sverige 
respektive Nederländerna?” 

 
Diskussionen kring frågeställningen förs med sex intervjuer som underlag, 
tre genomförda i Nederländerna och tre i Sverige på revisionsbyrån Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers. Utgångspunkten för de samtal som fördes med 
respondenterna ligger i Hofstedes teorier om kulturella dimensioner. Det 
insamlade empiriska materialet har bearbetats narrativt och sammanställts i 
en fiktiv mailkonversation.   
 
Syftet med uppsatsen är att lyfta fram tankar och attityder kring 
frågeställningen och locka till reflektion hos läsaren. Processen har präglats 
av ett hermeneutiskt förhållningssätt och en abduktiv ansats. En kvalitativ 
metod genomsyrar studien och datainsamlingen skedde genom kvalitativa 
intervjuer, vilket bidragit till att det är respondenters egna åsikter och 
attityder kring frågeställningen som framförs.  
 
Tre områden har visat på skillnader länderna emellan. Det första området 
gäller den så kallade ”up-or-out” kulturen, vilken innebär att avancera eller 
lämna företaget. Den här kulturen har stor påverkan på medarbetarna i 
Nederländerna, men kan inte sägas förekomma i Sverige. I Nederländerna är 
det inte accepterat att stanna på en viss hierarkisk nivå, utan den anställde 
måste hela tiden sträva uppåt. I Sverige är det godtaget att välja att bli kvar 
på en viss nivå och inte ha avancemang som främsta karriärsmål.  
 
Det andra området handlar om hur mycket tid som läggs ner på 
arbetsrelaterade aktiviteter utöver direkta arbetsuppgifter. Överlag verkar ett 
heltidsarbete på revisionsbyrå innebära fler timmar än de 40 timmar per 
vecka som är praxis. Utöver det här ansåg respondenterna i Nederländerna 
att det var viktigt för karriären att spendera en del av sin fritid på 
arbetsrelaterade aktiviteter. Syftet med det är att skaffa sig ett brett nätverk, 
vilket är viktigt för möjligheten till snabbt avancemang.  
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Det tredje området rör möjligheten att kombinera karriär och 
familjebildande. Under forskningsprocessen har det framkommit att i 
allmänhet anser inte de kvinnor vi talat med att deras kön påverkar det 
dagliga arbete något nämnvärt. Ett område skiljer dock länderna åt. 
Kvinnorna i Nederländerna tvingas, på grund av regelverk och attityder 
kring föräldraledighet, i många fall välja mellan karriär och familjebildande. 
I Sverige upplevs det ej som om valet att bilda familj utesluter möjligheten 
att göra karriär.      
 
Det är författarnas förhoppning att uppsatsen ska locka till reflektion och 
eftertanke hos läsaren. Vi hoppas även att vi genom vår framställning av det 
empiriska materialet kan bidra till ett alternativt synsätt på frågeställningen.  
 
Nyckelord: Sverige, Nederländerna, PWC, revisionsbyrå, Hofstede, kultur, 
kulturella dimensioner, kulturella skillnader 
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Förord 
 
Än en gång har vi tillsammans klarat av att förenas och genom gemensamt 
arbete frambringa en uppsats, vår D-uppsats. Vi vill nog till och med påstå 
att vi lyckats bättre den här gången. Bedöm själva. Hur som helst är ingen 
process av det här slaget smärtfri. Idéer, tankar, texter och funderingar har 
stötts och blötts fram och tillbaka, ut och in. Frågan vi ställt oss är om man 
ens i den bästa av världar någonsin tycker att det man åstadkommit är 
perfekt, men vi har bestämt oss för att vara nöjda och stolta över den uppsats 
ni nu håller i er hand.  
 
Det har inte bara varit sömnlösa nätter, ångestfyllda tankar och förvirrade 
funderingar. Vi har haft mycket roligt också. Höjdpunkten var kanske att 
återvända till Nederländerna och spendera några hektiska dagar med 
intervjuer och att återuppleva minnen på plats. Vi har haft många intressanta 
möten med engagerade människor och utan dem hade vi inte haft någon 
uppsats att författa. Tack alla ni som ställde upp och berättade om era 
erfarenheter! 
 
Vi vill självklart också framföra vårt varmaste tack till alla er som på olika 
sätt stöttat och uppmuntrat oss att fortsätta när det känts motigt och 
orkeslöst. Först och främst våra nära och kära, men också vår handledare, 
Per Forsberg som bidragit med tips, idéer och egna åsikter. Tack till Camilla 
för korrekturläsning och teknisk support, Steve för din oklanderliga engelska 
och återigen alla ni andra som i ord och handling på olika sätt inspirerat och 
gett oss kraft att gå vidare. Stort tack!  
 
Sist, men absolut inte minst, vill vi ta tillfället i akt att tacka varandra. Beste 
vriendin, bedankt voor de goede samenwerking! 
 
 
Borås juni 2007 
 
 
 
 
 
 
------------------------------  ------------------------------ 
Maria Dahl   Kristina Hellberg 
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" Culture is more often a source of  
conflict than of synergy. Cultural differences 

are a nuisance at best and often a disaster."      
 

 
 

 
Prof. Geert Hofstede  

Emeritus Professor, Maastricht University. 
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1. Inledning 
 
I det här inledande kapitlet ges en introduktion och bakgrundsbeskrivning 
till det studerade ämnet. Här följer även en fördjupad problemdiskussion, 
som i sin tur leder fram till uppsatsens forskningsfråga. Vidare förklaras 
uppsatsens syfte och här återfinns även de avgränsningar som gjorts. 
 

1.1 Introduktion 
 
Höstterminen 2006 spenderade uppsatsförfattarna i Nederländerna, 
Rotterdam, på Hogeschool Inholland som Erasmusstudenter. Tiden i 
Nederländerna var fylld av möten med människor från olika länder, inte bara 
nederländare utan även andra utbytesstudenter från världens alla hörn. Vi 
kom således i kontakt med en mängd olika kulturer och språk. Kontakten 
med alla dessa människor från olika delar av världen, med olika bakgrund 
och erfarenhet, ledde självklart till en del livliga diskussioner och egna 
funderingar kring hur vi påverkas av den miljö där vi växer upp. Många 
självklarheter blev ifrågasatta och det blev uppenbart för oss att det inte bara 
finns en verklighet. 
 
I många avseenden, kanske rent av de allra flesta, verkar åsikter och 
värderingar vara relativt lika i jämförelsen mellan Sverige och 
Nederländerna. Det var främst i jämförandet med länder lite längre bort vi 
kunde finna de riktigt stora skillnaderna. Även om vi större delen av vår tid i 
Rotterdam inte tänkte så mycket på skillnaderna mellan Sverige och vårt 
tillfälligt nya hemland, slog det oss ändå med jämna mellanrum att det visst 
finns en del skillnader mellan länderna. Att kalla det för en kulturkrock 
skulle vara lite väl drastiskt, men skillnaderna vi upplevde räckte i alla fall 
för att få oss att vilja gräva djupare i ämnet. När val av uppsatsämne kom på 
tal var det naturligt att försöka integrera tiden i Rotterdam med författandet 
av den här uppsatsen.  
 
Som vi nämnde ovan finns en hel del gemensamma drag länderna emellan. 
Vi upptäckte dock under vår tid i Nederländerna att på grund av likheterna är 
det lätt att underskatta de skillnader som faktiskt existerar. Istället sopas de 
under mattan och likformigheten framhålls. Det här är en anledning till att vi 
valde att undersöka förhållandet mellan Nederländerna och Sverige. Det 
mest naturliga hade varit att säga att en jämförelse inte skulle leda till 
någonting eftersom länderna är för lika. Vi nöjer oss dock inte med det 
påståendet, utan väljer trots allt att genomföra en jämförande studie mellan 
Nederländerna och Sverige. 
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1.2 Bakgrundsbeskrivning 
 
Då uppsatsförfattarna reste till Nederländerna med den gemensamma 
inställningen att det är ett öppet och tillåtande land, relativt likt Sverige, hade 
vi förväntningar på att det mesta skulle fungera på samma sätt som ”hemma” 
eller vara mer liberalt. Ganska snart förstod vi dock att ett lands politik kan 
vara liberalt i vissa avseenden och trots det verka fördomsfullt eller inskränkt 
i andra situationer. Detsamma gällde frågor rörande yrkeslivet och de 
rättigheter och skyldigheter som är förenade med det. Det var med viss 
häpnad som vi från helt skilda håll fick höra kommentarer om att kvinnor 
ofta måste välja mellan jobb och karriär och att det är vanligt att en kvinna 
som blir mamma också blir hemmafru, i alla fall för ett tag. Det här var inget 
vi hade lagt märke till i skolans värld. Från vårt perspektiv som studenter 
utgick vi alltså från att Nederländerna var ett jämställt land, där män och 
kvinnor levde under relativt lika förutsättningar. Vi hade, och har fortfarande 
inte, särskilt mycket erfarenhet av livet utanför skolans värld och kunde 
således inte värdera den information vi fått berättad för oss. Med det här som 
bakgrund valde vi att titta närmare på just kvinnors situation i vår 
jämförande studie om Sverige och Nederländerna. Diskussionen om 
kvinnors situation har varit uppmärksammad en längre tid i Sverige och båda 
författarna har till och från följt debatten med mycket stort intresse. Genom 
en jämförelse med ett annat land kan vi få perspektiv till situationen i 
Sverige och nya infallsvinkar till debatten som förs på hemmaplan kan 
erhållas.  
 
Under vår tid på Hogeschool Inholland kom vi ständigt i kontakt med Geert 
Hofstedes teorier om skillnader mellan olika kulturer. Då det antogs att vi 
redan skulle vara väl pålästa om hans teorier och införstådda i hans 
resonemang fick vi aldrig någon grundläggande genomgång av teorin. Det 
sågs som en självklarhet att vi redan hade nått en viss kunskapsnivå i ämnet. 
Vi har dock aldrig kommit i kontakt med Hofstede under våra studier i 
Sverige och hade därför inga som helst kunskaper i ämnet. Emellertid blev vi 
lockade att fördjupa oss i ämnet eftersom Hofstedes teorier togs som så 
självklara och grundläggande för de nederländska studenterna. Följaktligen 
bestämde vi oss för att använda hans teorier i vår uppsats.  
 
Då vi studerar två olika företagsekonomiska inriktningar, management och 
redovisning, vill vi på något sätt kombinera de båda ämnena i 
uppsatsprocessen. När vi skulle välja studieobjekt föll därför valet på en 
revisionsbyrå, även om vårt intresse och vår fokus i uppsatsen ligger i 
organisationsområdet. Det finns ytterliggare en anledning till varför 
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respondenterna skulle arbeta på en revisionsbyrå, nämligen den att vi under 
vår utbildningstid ständigt kommit i kontakt med denna yrkeskategori. Vi 
upplevde revisionsbyråer som en arbetsplats för människor som vill göra 
karriär och var helt enkelt nyfikna på hur de resonerar kring frågor relaterade 
till sin arbetssituation. 
 
Att ha möjligheten att knyta samman våra egna intresseområden och tidigare 
erfarenheter, inte minst de från vår tid i Nederländerna, har bidragit till en 
stimulerande och framförallt rolig uppsatsprocess. Det är vår förhoppning att 
vi på ett inspirerande och lärorikt sätt ska kunna förmedla studiens resultat 
till läsaren och öka förståelsen för hur kulturella skillnader kan påverka 
upplevelsen av arbetssituationen på revisionsbyrå i Sverige och 
Nederländerna. 
 

1.2.1 Sverige 
 
År 2006 uppgick den svenska befolkningen till dryga 9,1 miljoner människor 
och 4,3 miljoner utgjorde den totala arbetskraften i landet. Under det första 
kvartalet 2007 utgjorde männen 80,2 % och kvinnor 74,8 % av den totala 
arbetskraften. (Statistiska Centralbyrån 1) När det gäller universitets- och 
högskoleutbildningar är det fler kvinnor än män som studerar i Sverige. 
Kvinnor utgjorde totalt 60 % och män 40 % av drygt 320 000 studerande 
hösten 2006 (Statistiska Centralbyrån 2). 
 
I Sverige har en gravid kvinna rätt att ta ut föräldrapenning 60 dagar innan 
beräknad förlossning. Arbetsgivare är också skyldiga att erbjuda 
omplacering till lättare arbetsuppgifter om arbetet som sådant innebär 
fysiska påfrestningar. Om de här åtgärderna inte fungerar och kvinnans 
arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel har hon rätt att ansöka om 
havandeskapspenning. I samband med förlossning har pappan till barnet rätt 
att vara ledig med ersättning i tio dagar. (Försäkringskassan) 
 
Enligt föräldraledighetslagen så har anställda med barn som är yngre än ett 
och ett halvt år rätt till att vara helt lediga från arbetet. Föräldraledigheten är 
ett och ett halvt år per barn, vilket motsvarar 480 dagar. Föräldraledigheten 
kan delas lika mellan båda föräldrar och under föräldraledigheten betalas 
föräldrapenning ut från försäkringskassan. Tills dess att barnet fyller åtta år 
eller avslutat sitt första skolår, har föräldrar också rätt till att förkorta den 
normala arbetstiden med upp till en fjärdedel. Utöver det här har föräldrar 
rätt till ledighet i samband med uttag av föräldrapenningen. Enligt 
försäkringskassan är föräldraförsäkringen tänkt att fungera som ett stöd för 
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alla föräldrar, så att de ska kunna kombinera föräldraskapet med arbete. 
(Försäkringskassan) 
 

1.2.2 Nederländerna  
 
I Nederländerna bor det cirka 16,3 miljoner människor varav 7,4 miljoner 
anställda utgjorde den totala arbetskraften år 2005. Av de 7,4 miljonerna 
arbetade 64 % heltid och direkt för en arbetsgivare. (Dijkstra 2006, s. 57) 
 
År 2005 hade 27 % av arbetskraften universitetsutbildning eller 
motsvarande. Den här andelen har ökat stadigt under det senaste årtiondet. 
Däremot har Nederländerna, som tidigare varit känt för livslånga 
arbetskontrakt, de senaste åren blivit föremål för anställdas frekventa byten 
av jobb. I Nederländerna skyddas den ”lilla” människan mot de stora, alltså 
arbetstagaren mot arbetsgivaren och det är endast möjligt för arbetsgivaren 
att avskeda någon under några få premisser, reglerat av lag. (Dijkstra 2006, 
s. 57) 
 
Ryktet säger att Nederländerna i avseendet kvinnor och män är kända för att 
kvinnor är mäns jämlikar. Det återspeglas emellertid inte i statistiken över 
arbetskraften. Speciellt inte med avseende på heltidsjobb och högavlönade 
arbeten. Det är få kvinnor på toppositioner och under 2004 avsåg den enda 
ökningen, från 1,9 % till 3,3 % kvinnor i styrelser. Även om de flesta 
kvinnor inte arbetar heltid så har ändå den totala andelen av kvinnor i arbete 
ökat från 41 % till 58,7 % under de senaste åren. De flesta arbetande kvinnor 
återfinns på deltidsjobb inom den offentliga sektorn samt i andra 
lågavlönade yrken. (Dijkstra 2006, s. 57) 
 
Orsakerna till varför kvinnor är underrepresenterade på den nederländska 
arbetsmarknaden anses vara flera. Exempelvis statens ineffektiva 
barnomsorg, de nederländska sociala värderingarna gällande kravet att ägna 
tid åt barnuppfostran samt att nederländska män anses vara machomän 
innerst inne (Dijkstra 2006, s. 57).  
 
Mammaledighet i samband med förlossning är 16 veckors betald frånvaro. 
Lagen säger att mamman inte får arbeta fyra veckor före beräknad 
förlossning och inte de sex efterföljande veckorna. Om barnet föds tidigare 
eller senare än beräknat har mamman ändå rätt att ta ut samtliga 16 veckor 
med betalning. Pappan har rätt att närvara vid förlossning samt att ta ut två 
dagars ledighet inom två veckor efter det att barnet har fötts. (Dijkstra 2006, 
s. 184) 
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Enligt lag har båda föräldrarna rätt att ta ut icke-betald ledighet för att ta 
hand om barnet under barnets åtta första levnadsår. Ledigheten kan tas ut när 
så önskas och av båda föräldrarna samtidigt. Den tid som föräldrar har rätt 
att ta ut baseras på antal arbetade timmar per vecka, vilket därefter 
multipliceras med 13 veckor. För att få ta ut ledigheten måste arbetstagaren 
arbetat för samma arbetsgivare under minst ett år samt tas ut inom sex 
månader från det att första ledigheten påbörjats. Andra villkor kan 
förhandlas fram i samråd med arbetsgivaren. (Dijkstra 2006, s. 186) 
 

1.2.3 Hofstede 
 
Geert Hofstede föddes i Harlem, Nederländerna, 1928. Hofstede är professor 
emeritus i organisationsantropologi och international management vid 
Maastricht Universitet. Hofstede är sedan 1955 gift med Maaike och 
tillsammans har de fyra söner. Från 60-talet och framåt genomförde 
Hofstede en stor studie på företaget IBM världen över. Studien hade som 
mål att ta reda på anställdas attityder och värderingar och undersökningens 
resultat och ytterligare forskning presenterades år 1980 i boken ”Culture´s 
Consequences”. Geert Hofstede har därefter skrivit ett flertal böcker och 
tillsammans med sin son Geert Jan skrivit boken ”Cultures & Organizations: 
Software of the mind”. ”Organisationer och kulturer”, som boken heter på 
svenska, har sitt ursprung i Hofstedes forskning och visar de systematiska 
skillnader som finns mellan olika nationella kulturer. Numera är Hofstede 
pensionerad men är trots det en aktiv föreläsare på universitet och 
konferenser. (GeertHofstede) 
 
Hofstedes omfattande studie och forskning resulterade i hans numera 
välkända modell med fyra kulturella dimensioner. De fyra dimensionerna är 
”maktdistans”, ”kollektivism kontra individualism”, ”femininitet kontra 
maskulinitet” samt ”osäkerhetsundvikande”. Hofstede förklarar de kulturella 
dimensionerna som olika delar av en kultur som kan jämföras i förhållande 
till andra kulturer. (Hofstede 2005, ss. 36-37)  
 
Hofstede anser att det av praktiska skäl kan vara klokt att fokusera på 
kulturella faktorer som förenar eller skiljer nationer, det är ofta det enda 
möjliga kriteriet för klassificering. Fenomenet nationer är dock ett nytt 
påfund i människans historia och följer inte alltid de kulturella skiljelinjerna 
och bör därför användas med försiktighet. (Hofstede 2005, s. 31-32) 
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1.3 Fördjupad problemdiskussion och forskningsfråga 
 
Det är författarnas uppfattning att Sverige och Nederländerna i grund och 
botten är länder som på många sätt liknar varandra. Länderna ligger 
geografiskt nära, språken har gemensamma rötter och det finns 
gemensamma nämnare i ländernas historia. Det kan dock vara lätt att låta sig 
förblindas av denna bild och tro att vi på grund härav är helt och hållet lika. 
Så är det självklart inte. Även om det finns många gemensamma nämnare, 
finns det också en hel del aspekter som skiljer länderna åt. Olika händelser 
och omständigheter har påverkat länderna och dess folk, vilket har gjort att 
vi utvecklat våra egna, personliga egenskaper, åsikter, värderingar och sätt 
att leva våra liv.  
 
Med bakgrund av de insinuationer vi fått om kvinnors situation i arbetslivet 
tror vi att det här är ett område där det är möjligt att finna skillnader mellan 
Sverige och Nederländerna. Med utgångspunkt i att vi hört att kvinnor slutar 
arbeta när de skaffar barn, uppkommer frågan hur det här påverkar kvinnors 
sätt att resonera kring sitt arbetsliv. Det leder även fram till frågan om det 
finns fler områden gällande kvinnors situation i arbetslivet som kan vara 
intressanta att ta upp. Vi är väl medvetna om att Sverige inte på något sätt 
kan ses som ett ”perfekt” exempel (om det finns något sådant!) och utgår ej 
heller från att Sverige ska ses som norm i sammanhanget. Vi kan dock 
konstatera att enligt våra erfarenheter så är valet att skaffa barn här ej förenat 
med att sluta jobba. Arbete och karriär kan således vara en intressant 
utgångspunkt för en diskussion kring kvinnors situation, då det borde 
påverka kvinnors uppfattning om sin arbetskarriär. Eftersom vi sedan 
tidigare varit nyfikna på hur det är att arbeta på revisionsbyrå och ansett att 
det är en arbetsplats för karriärsinriktade, vill vi undersöka om den här 
förutfattade meningen stämmer. Mot den här bakgrunden anser vi det vara 
intressant att även undersöka hur andra upplevelser om eventuella likheter 
och skillnader i två nationers kultur kan påverka kvinnor i arbetslivet. Med 
problemdiskussionen som bakgrund har följande problemformulering 
utformats:  
 

Hur skiljer sig upplevelsen av att vara kvinna på revisionsbyrå i Sverige 
respektive Nederländerna? 
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1.4 Syfte 
 
Syftet är att presentera ett material som kan frambringa djupare förståelse för 
hur kvinnor som arbetar på revisionsbyrå, i Sverige respektive 
Nederländerna, upplever sin arbetssituation i allmänhet och sin roll som 
yrkesarbetande kvinna i synnerhet. Målsättningen är att lägga fram det 
insamlade materialet på ett stimulerande sätt som tilltalar en bred målgrupp 
och som lockar till reflektion hos läsaren. Avsikten är också att öka 
förståelsen för hur kulturella skillnader kan påverka upplevelsen av 
arbetssituationen.    
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har ej för avsikt att komma med en slutgiltig lösning eller förklaring. För 
att kunna skapa en djup förståelse snarare än bredd, har vi valt att endast 
prata med en liten grupp respondenter på ett företag och fördjupa oss i deras 
upplevelser och erfarenheter. Vi tror dock att de uppnådda resultaten 
kommer att kunna användas som vägledning i fortsatta diskussioner kring 
ämnet.  
 
Processen syftar inte till att peka ut vad som är bra eller dåligt, rätt eller fel, 
utan till att lyfta fram åsikter och attityder kring frågeställningen för att på så 
sätt kunna omvärdera förförståelsen. Vi har således inte som avsikt att 
rangordna eller på något sätt klassificera det material vi samlar in. Hofstedes 
teorier om kultur kommer endast användas som utgångspunkt för 
diskussionen och kommer således inte att analyseras i egenskap av teori. 
 
Uppsatsens fokus kommer alltså att ligga på upplevelser och attityder om att 
vara yrkesarbetande kvinna. Med det här följer att vi ej kommer fördjupa oss 
i praktiska aspekter avseende arbetsuppgifter, såvida de inte har en mycket 
stark koppling till upplevelserna hos respondenterna.  
 
En annan avgränsning som vi har valt att göra är att endast studera kvinnors 
relation till arbetslivet, vilket innebär att situationen utanför arbetslivet 
endast kommer att tas upp om den på ett direkt sätt påverkar upplevelsen av 
arbetssituationen. Det här utesluter också med automatik mäns medverkan. 
Vi vill dock framhålla att valet endast har med den begränsade tidsaspekten 
att göra. Vi är av åsikten att kvinnor och män i alla samhällen lever i ett 
beroende av varandra och att de i allra högsta grad påverkar varandras 
livssituation.  
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2. Metoddiskussion 
 
I det här kapitlet förklaras de förhållnings- och tillvägagångssätt som 
använts under uppsatsprocessen. Här ges också förklaringar och 
motiveringar till de metoder som använts för att samla in och bearbeta det 
material som ligger till grund för uppsatsen. 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt- Hermeneutik 
 
Inom hermeneutiken är tolkning och förståelse det centrala. 
Förhållningssättet handlar om att skapa kunskap om innebörder, betydelser 
och sociala konstruktioner. Hermeneutiker har en subjektiv 
verklighetsuppfattning, vilket innebär att inte veta vad som är sant eller 
falskt, riktigt eller oriktigt eller om det finns något som kan kallas 
”verkligheten”. (Johansson Lindfors 1993, s. 57) Den subjektiva 
verklighetsuppfattningen bygger på att ha ett personligt synsätt då världen 
betraktas. Egna värderingar och den förförståelse författaren har sedan 
tidigare påverkar hur ett nytt fenomen betraktas och uppfattas. Den 
hermeneutiska kunskapssynen vill med hjälp av tolkning ge ökad förståelse 
istället för förklaringar (Andersen 1998, s. 19). I filosofisk mening innebär 
förståelse att göra en tolkning av något som är meningsfullt. Fenomen, 
händelser, handlingar och ord antas ha en mening och därmed kan de genom 
tolkning också förstås. (Nationalencyklopedin 2007-04-27) 
 
Då vi som författare är av uppfattningen att vi aldrig helt kan bortse från vår 
tidigare erfarenhet och förförståelse, vill vi istället utnyttja dem båda i 
forskningsprocessen. Hermeneutiken ger oss möjlighet att använda 
förförståelsen som en tillgång under processens gång, vilket ligger till grund 
för valet av vetenskapligt förhållningssätt.  
 
Det är viktigt att uppmärksamma det faktum att förförståelsen även kan 
utgöra ett hinder i processen mot ökad förståelse. Det är dock möjligt att 
övervinna problemet genom att skapa en medvetenhet och ha kontroll över 
rådande uppfattningar och fördomar1. Författarna måste löpande arbeta med 
och medvetandegöra sin förförståelse för att med öppna sinnen kunna 
undersöka den aktuella företeelsen och därmed öka sin förståelse. Ju mer 
insatt en människa blir i en företeelse desto mer ökar förståelsen och den 
egna förförståelsen ändras. Genom förståelse, dialog och tolkning fås en ny 
                                                 
1 Bassim Makhloufi, Universitetsadjunkt Högskolan i Borås, Föreläsning den 2 
februari 2006 
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förståelseram och en ny tolkning kan göras. Vid varje upprepning av 
tolkningsfasen frambringas en ökad förståelse och det här brukar kallas för 
den hermeneutiska spiralen. (Andersen 1998, s. 194)  
 

2.2 Forskningsansats- Abduktion 
 
För att dra vetenskapliga slutsatser finns två generella principer. De här kan 
ses som ytterligheter och kallas deduktion, bevisföringens väg, och 
induktion, upptäcktens väg2. 
 
Den deduktiva ansatsen innebär att utifrån allmängiltiga principer dra 
slutsatser om enskilda händelser. Forskaren utgår från en teori för att säga 
något om den undersökta företeelsen. Induktion utgår istället från en enskild 
händelse för att sedan slutas till en generell princip. Forskningen kan vid det 
här förfaringssättet gå till så att forskaren utifrån några personers uppgifter 
kring ett speciellt ämne säger något generellt om ämnet ifråga. Efter 
upprepade studier av detta slag kan processen leda fram till en ny teori. 
(Andersen 1998, s. 30) 
 
Vi använder oss i den här uppsatsen av en teori, men har ej för avsikt att 
klassificera det undersökta utifrån den. Vi har ej heller som intention att 
finna en ny generell teori. Istället vill vi använda teorin som utgångspunkt 
för de samtal som förs med respondenterna, men samtidigt vara öppna för de 
nya infallsvinkar samtalen kan utmynna i. Vi kommer således att växla 
mellan induktion och deduktion.  
 
I de fall där induktion och deduktion samexisterar kallas 
slutledningsförmågan abduktion. Abduktionen tar tillvara skillnader mellan 
empiri och teori. Forskningens meningsstruktur växer fram mellan en 
alternering mellan de båda slutledningsmetoderna beskrivna ovan3. En 
abduktiv forskningsansats ger oss en möjlighet att utgå från teorin, lyssna på 
vad respondenterna har att säga och sedan, om det behövs, gå tillbaks till 
teorin eller på annat sätt anpassa den fortsatta studien utifrån vad som 
framkom under intervjuerna.  
 

                                                 
2 Bassim Makhloufi, Universitetsadjunkt Högskolan i Borås, Föreläsning den 9 
februari 2006 
3 Bassim Makhloufi, Universitetsadjunkt Högskolan i Borås, Föreläsning den 9 
februari 2006 
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2.3 Undersökningsmetod- Kvalitativ metod 
 
En kvalitativ studie kännetecknas av att den som undersöker vill förstå hur 
människor upplever sig själva, sin tilltro, sin omgivning och det 
sammanhang i vilket de ingår. Intresset ligger således i att lyfta fram 
upplevelsen av tillvaron och metoden lämpar sig därför för frågeställningar 
som berör förhållningssätt till olika fenomen. (Lundahl & Skärvad 1999, s. 
101) 
 
Syftet med uppsatsen är att lyfta fram attityder och värderingar och genom 
förståelse för dessa utveckla förmågan att se på det studerade fenomenet 
utifrån respondentens perspektiv. Vi är intresserade av mjukdata och att 
skapa djup snarare än bredd. Den komplexitet som råder kring attityder av 
olika slag tror vi bäst fångas upp genom osystematiska och ostrukturerade 
observationer. Med det här som utgångspunkt faller valet på en kvalitativ 
undersökningsmetod. 
 
Den kvalitativa metoden bygger på en närhet till det studerade, 
datainsamlingen sker under förhållanden som liknar det förhållande som ska 
undersökas. Om det ska vara möjligt att förstå den värld som individer, 
grupper eller organisationer befinner sig i så måste författaren försöka 
komma dem inpå livet. (Holme & Solvang 1997, s. 92) 
 
En fördel med den kvalitativa metoden anser vi vara möjligheten att skapa 
en djupare förståelse för den studerade företeelsen. I författarnas ögon borde 
djupförståelse vara en förutsättning för att skaffa sig insikt i hur värderingar 
och attityder av olika slag påverkar det som studeras. 
 
Flexibilitet är något som präglar den kvalitativa metoden, vilket innebär att 
det är möjligt att ändra upplägget på undersökningen under själva 
genomförandet. Det finns två aspekter på flexibilitet. Den ena är att 
författaren under undersökningsfasen, utifrån de erfarenheter som fås, kan 
justera frågeställningarna. Den andra handlar om hur författaren närmar sig 
respondenterna, både gällande vilka frågor som tas upp och vilken 
ordningsföljd de har. (Holme & Solvang 1997, s. 80) 
 
De två aspekterna gällande flexibiliteten kan ses som både styrkor och 
svagheter. Styrkan ligger i möjligheten att få en djupare förståelse för 
frågeställningen. Genom de intervjuer som genomförs får författaren hela 
tiden nya insikter i ämnet och kan därigenom skapa en mer grundlig 
förståelse för det studerade. Svagheten det här för med sig är att det kan bli 
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svårt att jämföra informationen som framkommer under de olika 
intervjuerna. (Holme & Solvang 1997, s. 80) 
 
Kvalitativa metoder har till syfte att fånga en egenart hos den enskilda 
enheten och dess specifika situation. Det medför att den information som blir 
central till mycket stor del beror på informationskällan, vilket leder till att 
informationen blir trovärdig, men en fråga som måste ställas är i vilken 
utsträckning den är giltig för andra? (Holme & Solvang 1997, s. 82)  
 

2.4 Datainsamlingsmetod- Kvalitativ intervju 
 
I en kvalitativ intervju ger forskaren endast de tematiska ramarna och 
samtalet liknar ett vanligt samtal. Det eftersträvas att låta intervjupersonerna 
påverka samtalets utveckling. Intervjuformen innebär med andra ord liten 
styrning från forskarens sida. Den kvalitativa intervjumetoden möjliggör en 
växelverkan mellan informationsinsamling och analys. Om forskaren i 
efterhand skulle behöva kompletterande upplysningar är det möjligt att gå 
tillbaka till källan för att få mer information. (Holme & Solvang 1997, ss. 
99-100) 
 
Att ge respondenterna frihet att styra samtalet, kan leda till att diskussionen 
ibland kommer bort från själva ämnet. Det är en nackdel med den kvalitativa 
intervjumetoden och kan leda till att teorin ibland kommer i skymundan. Det 
faktum att forskaren inte använder sig av standardiserade frågeformulär i den 
kvalitativa intervjun ser vi som en stor fördel, eftersom vi som forskare då 
inte styr samtalet i en viss riktning. Det som framkommer under intervjun är 
således undersökningspersonens egna tankar och uppfattningar. Personen tar 
upp de aspekter som denne anser vara intressanta och relevanta i 
sammanhanget, utan att vi på förhand genom formulering av frågor bestämt 
vad som ska anses intressant att ta upp.  
 
En svårighet som kan uppkomma i och med användning av en kvalitativ 
intervjumetod är att forskaren måste ha en förmåga att följa upp de 
problemområden som tas upp under intervjun. Det är därför viktigt att 
forskaren kan sätta sig in i den intervjuades situation. Även icke-verbala 
reaktioner måste uppfattas. Det är också vikigt att påpeka att den intervjuade 
kan uppleva situationen som krävande, då det krävs att den intervjuade både 
kan redovisa och argumentera för sina åsikter. För att samtalet ska bli 
spontant och den intervjuade ska kunna ge uttryck för sina åsikter och 
ståndpunkter måste forskaren vara uppmärksam och öppen i 
intervjusituationen. Klarar forskaren det här kan en relation som bygger på 
tillit uppstå. (Holme & Solvang 1997, s. 105) 
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2.5 Bearbetningsmetod- Narrativ bearbetning 
 
Det insamlade empiriska materialet kommer att framställas i form av en 
berättelse, således kommer en narrativ framställningsmetod användas. Bell 
(2000, s. 21) skriver att ett narrativt forskningsperspektiv passar bra då 
forskaren är ute efter att fånga djupgående personliga beskrivningar. Under 
en intervju väljer respondenten ofta att med hjälp av berättelser svara på de 
frågor som uppkommer. Forskarna i sin tur lyssnar på dessa historier. 
Forskarens syfte är inte att komma med ”förbättrade berättelser” från fältet, 
utan att bidra till en alternativ berättelse som uppmanar till att en dialog med 
fältet kan inledas (Czarniawska 1998, s. 136).   
 
Ett argument för användandet av en narrativ bearbetning är att läsare som ej 
har den bakgrund eller de kulturella värderingar som berättelsen uttrycker 
kan skaffa sig en förståelse för de motiv som ligger bakom en viss handling. 
Processen som helhet karaktäriseras av datainsamling, tolkning och 
skrivande och denna meningsskapande process visar tydliga likheter med hur 
historier och berättelser vanligtvis skapas. (Bell 2000, ss. 21- 22)   
 
Då syftet med uppsatsen är att lyfta fram attityder och fånga personliga 
beskrivningar passar den narrativa metoden bra. Vi har för avsikt att under 
intervjuerna lyssna till respondentens upplevelser och sedan återge dem på 
ett sätt som möjliggör för läsaren att sätta sig in i situationen och underlätta 
förståelsen för respondentens drivkraft och handlingar. 
 
Istället för att på traditionellt vis redovisa ställda frågor och givna svar, vill 
vi sätta de samtal som fördes med respondenterna i ett sammanhang. Texten 
blir på det här sättet mindre formell och mer lättillgänglig. Vi tror att 
framställningssättet passar vårt syfte att locka till reflektion hos läsaren. 
Även om texten blir mer litterär än en traditionell empiriframställning är det 
viktigt att påpeka att vi inte har för avsikt att skriva en skönlitterär text. 
Czarniawska (1998, s. 144) skriver att det inte är meningen att forskaren ska 
eftersträva att bli en skönlitterär författare, utan snarare skapa en genre som 
är intressant både för praktiker och för teoretiker.  
 
Tony J. Watson skriver i en artikel där han diskuterar etnografisk fiktion att 
det handlar om ett mellanting mellan två genrer. 
Fiktionsvetenskapsförfattaren är mer systematisk och undersöker området 
han skriver om i högre grad än en traditionell författare normalt gör. 
Fiktionsvetenskapsförfattaren använder metoder såsom observationer, 
kontextanalys, intervjuer, diskursanalys och så vidare. Men, precis som den 
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traditionella författaren blandar författaren det här materialet med personliga 
livserfarenheter och historien berättas med hjälp av traditionella retoriska 
hjälpmedel. Liksom i en sedvanlig roman får läsaren ta del av berättelser om 
liv, kärlek och personliga problem. Det som skiljer traditionell fiktion från 
vetenskaplig är att författaren till den senare använder koncept, teorier och 
forskningsstudier från den befintliga litteraturen och den ger en teoretisk 
generalisering som andra forskare kan använda. Läsaren av en vetenskaplig 
fiktionsberättelse får inte bara nöjet att läsa en bra historia. En vetenskaplig 
fiktionsberättelse informerar även om praxis och utbildar. Läsaren kommer 
efter läsningen således vara bättre förberedd på att själv handla i en liknande 
situation. (Watson 2000, ss. 503-504) 
 
Intrigen är en viktig del av användandet av den narrativa 
bearbetningsmetoden. Czarniawska (1999, s. 65) skriver att intrigen kan 
hjälpa till att omvandla kronologier eller listor av händelser till en helhet. 
Det här görs genom att händelser som bidrar till utvecklingen av helheten 
uppmärksammas. Intrigen kan även användas för att väva samman den 
historiska och sociala kontexten, ge information om lagar, tankar och känslor 
som människor berättar om. Genom att använda underintriger kan även 
många händelser samexistera i berättelsen. Det är viktigt eftersom det ofta är 
så att många händelser inträffar samtidigt och enkel kronologi då inte är 
tillräckligt för att förklara historien. 
 
En fråga som måste ställas är om det går att lita på det som framställs i en 
berättelse av det slag som beskrivits ovan. C. Rhodes och A. D Brown 
skriver i artikeln ”Writing responsibility: Narrative fiction and organization 
studies” att då texten kallas fakta görs det anspråk på en överensstämmelse 
mellan texten och ”verkligheten”, vilket tar bort ansvaret för texten från 
författaren. Det här oansvaret kommer från oförmågan att ifrågasätta 
huruvida språket skapar, snarare än reflekterar mening och är därför inte en 
oproblematisk metod för att representera andra eller världen i stort. Språket 
är ett olöst problem för forskningen, det finns inget neutralt sätt att 
representera världen. Sociala studier, romaner, etnografier och journalistiska 
artiklar är alla berättelser, de är variationer av samma sak. (Brown & Rhodes 
2005, ss. 472-477) 
 
Även om metoden vi valt för att presentera vårt empiriska material inte kan 
ses som den mest vanliga, åskådliggör artiklarna hänvisade till ovan att det 
pågår en diskussion kring ämnet. Artiklarna är båda publicerade i 
”Organization articles”, vilket visar på att diskussionen förs på en hög nivå.  
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2.6 Validitet och Reliabilitet 
 

2.6.1 Validitet 
 
Validitet innebär att det ska finnas en korrespondens mellan påståenden i 
texten och den empiriska verkligheten4. Hög validitet innebär att forskaren 
verkligen mäter det som avses mätas. Forskaren måste hela tiden kritiskt 
granska om den metod som används verkligen mäter den avsedda 
egenskapen. (Patel 1987, s. 72)  
 
Då det handlar om tolkningar och hur saker och ting uppfattas är det enligt 
vår uppfattning ej möjligt att tala om vad som är sant och vad som är falskt. 
Allt beror på varje persons förförståelse och personliga utgångsläge och vi 
utgår från att det finns lika många sätt att uppfatta verkligheten som det finns 
människor. Självklart är det möjligt att minimera risken för missförstånd och 
försöka komma så nära ”verkligheten” som möjligt. Genom att tydligt 
förklara vår avsikt med samtalet innan intervjuerna började har vi bidragit 
till en hög validitet i uppsatsen.  
 
Det är vår uppfattning att vi genom att berätta om oss själva och vår studie 
lyckats skapa en tillit mellan oss och respondenterna, vilket bidrar till att 
diskussionen som fördes var öppen och ärlig. Genom att hela tiden diskutera 
vår förförståelse försökte vi hålla den under kontroll så att intervjuerna 
kunde genomföras med öppna sinnen och sedan framställas i empirikapitlet 
på ett sätt som återger de samtal som fördes. Det är dock viktigt att påpeka 
att även om något är giltigt på en viss plats vid ett visst tillfälle, behöver det 
inte med automatik vara giltigt på en annan plats vid ett annat tillfälle. 
 

2.6.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning tillvägagångssätt ger samma 
resultat vid olika tillfällen under i övrigt liknande omständigheter. När 
åsikter efterfrågas, finns det en rad faktorer som kan påverka svaret. (Bell 
2000, s. 89) Således är reliabiliteten en garanti om återkommande resultat 
genom upprepning av samma metod5. 

                                                 
4 Bassim Makhloufi, Universitetsadjunkt Högskolan i Borås, Föreläsning den 9 
februari 2006 
5 Bassim Makhloufi, Universitetsadjunkt Högskolan i Borås, Föreläsning den 9 
februari 2006 
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Då vår avsikt är att lyfta fram respondenternas tankar, idéer och attityder kan 
vi inte med säkerhet säga hur tillförlitlig studien är. Det finns en mängd 
faktorer som påverkar hur en människa uppfattar olika situationer, det gäller 
både den som ställer frågorna och den som besvarar dem. Vi anser att vi 
innan intervjuerna på ett klart och tydligt sätt informerade om 
förutsättningarna och beskrev vårt syfte med studien, vilket vi anser bidrar 
till en hög reliabilitet. Dessutom ges respondenterna möjlighet att läsa 
igenom studiens resultat innan tryckning. Eftersom vi har med människor att 
göra är det dock fullt möjligt att en rad faktorer kan ha påverkat de svar vi 
fick och hur vi uppfattade dem. 
 
En aspekt som måste tas upp i sammanhanget är att en del av intervjuerna 
genomfördes på engelska, vilket inte är någon av de inblandades modersmål. 
Det här kan självklart ha påverkat förståelsen åt båda håll och det är möjligt 
att det finns en viss diskrepans mellan hur frågor och svar uppfattades i 
förhållande till hur de var tänkta att uppfattas. Det är dock författarnas åsikt 
att språkkunskaperna var så pass bra att det inte borde utgöra något större 
problem i frågan om reliabilitet.  
 

2.7 Tillvägagångssätt 
 
Utgångspunkten för den diskussion som förs i uppsatsen ligger i sex 
kvalitativa intervjuer genomförda på revisionsbyrån Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers (PWC). Tre av intervjuerna genomfördes 
muntligen och på plats med kvinnliga medarbetare på kontor i 
Nederländerna. Ytterligare tre muntliga intervjuer genomfördes på ett 
medelstort kontor i Sverige. Som komplement till de muntliga intervjuerna i 
Sverige skedde en mailkontakt med en kvinnlig medarbetare på ett av 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers större kontor. Anledningen till 
kompletteringen var att bekräfta eventuella skillnader mellan ett mindre 
svenskt kontor, som är den vanligaste storleken på kontor, samt ett stort 
svenskt kontor.  
 
Vi började intervjuerna med att berätta om oss själva och i stora drag vad vi 
var ute efter, sedan lät vi i största möjliga mån respondenterna själva styra 
samtalet. Utifrån den teori som används i uppsatsen hade vi fyra 
förutbestämda områden vi ville prata om, mer preciserade ville vi inte vara. 
Genom att utgå från Geert Hofstedes teorier om kulturella skillnader 
hoppades vi kunna få till givande samtal i vilka avsikten var att lyfta fram 
tankar, idéer och attityder kring ämnet. Således nämndes aldrig Hofstedes 
termer under intervjuernas gång. Vi följde upp de områden respondenterna 
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berörde och ställde följdfrågor. Konsekvensen av det här är att intervjuerna 
har delvis olika innehåll och fördelning mellan hur mycket tid som ägnades 
åt de olika områdena varierar.   
 
Efter genomförda intervjuer sammanställdes materialet i form av en 
mailkorrespondens i uppsatsens fjärde kapitel, empiri. Korrespondensen 
utgår från ett mail som faktiskt har skickats till elever på Högskolan i Borås. 
Mailet är en jobbannons för en tjänst på PWC i Nederländerna. Då vi hade 
som mål att presentera materialet i en form som sätter empirin i ett 
sammanhang, valde vi att utgå från det mail vi fått skickat till oss och 
vidareutveckla den historian. Vi anser att vi genom mailkorrespondensen 
skapat ett realistiskt sammanhang som borde tilltala läsaren och vara lätt att 
sätta sig in i.   
 
Den fiktiva personen Lisa, berättelsens huvudperson, är påhittad av 
uppsatsförfattarna. Lisa kan dock sägas representera författarnas roll under 
uppsatsprocessen, alltså den undersökande och nyfikna. Utformningen av 
mailpresentationen är också påhittad av författarna, mailkorrespondensen 
som återfinns i empiriavsnittet har således aldrig ägt rum. Viktigt att 
observera är emellertid att den information som återges i mailen inte på 
något sätt är påhittad av oss. Innehållet är vår återberättelse av det som vi i 
vår tur fått berättat för oss under intervjuerna. Respondenternas berättelser är 
i största möjliga mån citerade, såsom de för oss blev presenterade. För att få 
ihop en läsvänlig text har det dock varit tvunget att göra vissa justeringar. 
Eftersom respondenter ofta yttrar sig i form av berättelser, känns det 
naturligt att i uppsatsen återge dem i berättelseform. Således är det endast 
Lisa och själva presentationsmodellen som är fiktiva, alltså inramningen 
men inte innehållet. 
 
Vi anser att vårt sätt att presentera det empiriska materialet ger läsaren en 
helhetsbild och en bättre uppfattning av respondenternas åsikter, attityder 
och de aspekter som de anser vara viktiga att lyfta fram. Orsaken till vårt val 
av presentationsform är att göra texten lättläst och underhållande och att 
sätta det insamlade materialet i ett sammanhang. 
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3. Teoretisk referensram 
 
Kapitel 3 beskriver den teoretiska referensram som använts som 
utgångspunkt för de samtal som förts med respondenterna. Teorier, 
perspektiv, begrepp och hypoteser utgör tillsammans den teoretiska 
referensramen. 
 

3.1 Organisationer och kulturer 
 
På 60-talet började Hofstede av en händelse intressera sig för kulturella 
skillnader mellan nationer. Han fick vid den här tidpunkten ta del av en stor 
mängd information som resulterade i boken ”Kulturens konsekvenser”, 
skriven för en akademisk läskrets. I boken redovisas de teoretiska 
resonemang, grundfakta och statistiska arbeten som lett fram till Hofstedes 
teorier. ”Organisationer och kulturer”, som till största del används som källa 
till den teoretiska referensram som används i uppsatsen, är en omarbetad 
utgåva för den bildade allmänheten. (Hofstede 2005, s. 11-12) 
 
Hofstede anser att avsaknad av förståelse för olika människors sätt att tänka, 
känna och agera är en anledning till att lösningar kring många ekonomiska, 
tekniska, biologiska och medicinska problem inte fungerat. Det är Hofstedes 
förhoppning att ”Organisationer och kulturer” ska leda till en större 
förståelse för människors olika sätt att tänka, känna och agera och att 
skillnaderna därmed ska bli lättare att hantera. Även om det finns en stor 
variation mellan människor, så anser Hofstede att det finns en struktur som 
kan användas som grund för en gemensam förståelse för varandra. (Hofstede 
2005, s. 16) 
 

3.1.1 Kultur 
 
Kultur är enligt Hofstedes definition ”den kollektiva mentala programmering 
som särskiljer de människor som tillhör en viss grupp eller kategori från 
andra” (Hofstede 2005, s. 17). 
 
Hofstede liknar således kultur vid en slags mental programmering. Han 
menar att det inom varje människa finns ett mönster av tankar, känslor och 
olika handlingsalternativ som personen ifråga har förvärvat under hela sin 
livstid, det kallar han för den mentala mjukvaran. En människas mentala 
program härstammar från den miljö där denne är uppväxt, således den miljö 
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varifrån individens livserfarenheter inhämtats. Programmeringen börjar i 
familjen och fortsätter sedan i skolan, på arbetsplatsen, i det samhälle vi 
lever och i de umgängeskretsar vi tillhör. En stor del av inlärningen sker 
dock under den tidiga barndomen, eftersom människan då är som allra mest 
mottaglig för inlärning och anpassning. Då ett visst mönster har etablerats 
hos en människa är det mycket svårt för denne att lära något som skiljer sig 
från det inlärda. För att ny inlärning ska ske, måste den gamla glömmas bort. 
Det är dock viktigt att påpeka att en människas beteende inte helt och fullt 
bestäms av dennes mentala program, människan har en grundläggande 
förmåga att avvika programmeringen och reagera på ett oväntat och kreativt 
sätt. (Hofstede 2005, s. 16) 
 
Kultur är följaktligen inte medfött, utan något människan lär sig. På grund 
därav bör kultur särskiljas från den mänskliga naturen och individens 
personlighet. Den mänskliga naturen bestäms av våra gener och är något 
som alla människor delar. Människans förmåga att känna rädsla, skam, ilska, 
kärlek, glädje, behov av samvaro, lek och övning, förmågan att observera 
omgivningen, tala med människor och tillhöra den här universella nivån är 
saker som ligger i den mänskliga naturen. Det är vad människan gör med 
känslorna, inte förmågan att känna dem, som påverkas av kulturen. En 
människas personlighet är dennes unika samling mentala program som inte 
delas med någon annan. Personligheten baseras dels på inlärda och dels på 
ärvda egenskaper. (Hofstede 2005, s. 18) 
 
Kulturella skillnader framträder på olika sätt. Symboler, hjältar, ritualer och 
värderingar täcker in fenomenet på ett bra sätt. Symboler är det ytligaste 
demonstrationssättet, medan värderingar utgör den allra djupaste 
manifestationen för en kultur. Symboler tillsammans med hjältar och ritualer 
benämns sedvänjor. Det är den synliga delen av en kultur. Sedvänjor kan 
läras om under hela livet och förändras således i en relativt snabb takt. 
(Hofstede 2005, ss. 20-21 & s. 26) 
 
Värderingar är en allmän tendens att föredra något framför något annat, det 
handlar om att ha positiva eller negativa känslor inför ett fenomen eller 
förhållande. Värderingar är något vi lär oss tidigt i livet och förändringar i 
värderingar sker mycket långsamt. Det råder alltså, till skillnad från 
sedvänjor, en omfattande stabilitet kring värderingar i en kultur. Då 
värderingar i högre grad än sedvänjor utgör en stabil beståndsdel hos en 
kultur är det just värderingar som mäts då kulturer jämförs. (Hofstede 2005, 
ss. 20-21, s. 26 & s. 35) 
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3.1.2 IBM-studien 
 
Hofstede fick på 70-talet tillfälle att studera en stor mängd data gällande 
människors värderingar. Datan utgjordes av ett frågeformulär som besvarats 
av människor från mer än 50 länder som arbetade på ett dotterbolag till IBM. 
(Hofstede 2005, s. 36) 
 
Vid en analys av materialet visade det sig att det fanns gemensamma 
problem i de studerade länderna, men att ländernas sätt att lösa problemen 
skilde sig åt. Problemområdena var följande: 
 

• Social ojämlikhet, inklusive förhållande till auktoriteter. 
• Förhållandet mellan individen och gruppen. 
• Föreställningar om manligt och kvinnligt: de sociala och 

känslomässiga konsekvenserna det innebär att ha fötts som pojke 
eller flicka. 

• Sätt att hantera osäkerhet och tvetydighet, relaterat till sätt att 
hantera aggressioner och uttrycka känslor.  

 
(Hofstede 2005, ss.36-37) 

 
De ovanstående problemområdena utgör olika dimensioner hos en kultur. En 
dimension är en aspekt av en kultur som går att jämföra med en annan 
kultur. Varje dimension representerar en sammanslagning av ett antal 
fenomen som Hofstede empiriskt funnit uppträder tillsammans. 
Grupperingarna är gjorda utifrån statistiska samband som visar på en tendens 
att fenomenen förekommer samtidigt. Som dimensioner har de fyra 
problemområdena fått benämningarna: 
 

• Maktdistans. 
• Kollektivism kontra individualism. 
• Femininitet kontra maskulinitet. 
• Osäkerhetsundvikande.  

 
(Hofstede 2005, ss. 37-38) 

 
De fyra dimensionerna utgör tillsammans en fyrdimensionell modell av 
skillnaderna mellan länderna. Varje land beskrivs med hjälp av ett värde på 
var och en av dimensionerna, dimensionerna är inte på något sätt relaterade 
till varandra. (Hofstede 2005, s. 37) För en jämförelse och mer information 
om ländernas värde, se bilaga 1, 2 och 3.  
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3.1.3 Hur används Hofstedes kulturella dimensioner i den här 
uppsatsen? 
 
Hofstedes teorier om kulturella dimensioner kommer att ligga till grund för 
de samtal som förs med respondenterna. Vi har således inte som målsättning 
att granska teorin som sådan, utan snarare använda oss av den som en hjälp 
för att hitta relevanta utgångspunkter för en diskussion. Vi kommer använda 
Hofstedes dimensioner som startpunkt för diskussionen och sedan i så stor 
utsträckning det är möjligt låta respondenterna tala om de aspekter de själva 
bedömer vara relevanta i sammanhanget.  
 
Då vi nedan mer i detalj kommer att beskriva de fyra dimensionerna utgår vi 
från Hofstedes typologier. En typologi beskriver ett antal idealtyper som ska 
vara lätta att föreställa sig. Verkligheten sammanfaller dock sällan med en 
idealtyp, oftast är den en sammanblandning av idealtyperna. Då Hofstede 
genom typologi beskriver de olika dimensionerna görs det genom att 
beskriva två motsatta extremer, vilket även författarna kommer att göra. Det 
är alltså viktigt att komma ihåg att exemplen utgör ytterligheter för att öka 
tydligheten och underlätta förståelsen. Verkligheten hamnar någonstans 
mittemellan ytterligheterna och det kan även inom samma länder och 
samhällen förekomma stora variationer. (Hofstede 2005, s.38) 
 
Uppsatsens fokus ligger på hur dimensionerna påverkar situationen på 
arbetsplatsen, därför kommer även en stor del av presentationen nedan 
handla om just det här. Vi har dock för förståelsens skull valt att även ta upp 
andra områden där dimensionerna spelar en tydlig roll.   
 
Det har efter att Hofstedes IBM-studie genomfördes gjorts en hel del 
framgångsrika replikationer av den. Hofstede menar att det inte 
nödvändigtvis tyder på att ländernas kulturer inte förändrats. Om de har 
förändrats så har de förändrats tillsammans, deras inbördes förhållande är 
således detsamma som de var då IBM-studien genomfördes. (Hofstede 2005, 
s. 40) Det här tyder på att Hofstedes teorier än idag kan vara användbara och 
aktuella.   
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3.2 Maktdistans 
 
Maktdistans handlar om beroendeförhållandena i ett land och definieras som 
”den utsträckning i vilken de mindre inflytelserika medlemmarna av 
organisationer och institutioner6 i ett land förväntar sig och accepterar att 
makten är ojämnt fördelad” (Hofstede 2005, s. 59). 
 
Definitionen vittnar om att maktdistans i det här sammanhanget grundar sig 
på värdesystemet hos de medlemmar som kan anses vara mindre 
inflytelserika. Hofstede skriver att jämförande forskning av värderingar 
kring ledarskap har visat att de skillnader som observerats finns hos både de 
styrande och de styrda. De styrdas utsagor ger dock oftare en bättre bild av 
skillnaden, eftersom det är lättare att observera en chefs beteende än det är 
att observera sitt eget beteende. (Hofstede 2005, s. 59) 
 

3.2.1 Maktdistans i arbetslivet 
 
Om ytterligheterna hårdras kan det sägas att i länder där maktdistansen är 
liten är underställda mindre beroende av sin chef. De underställda har då en 
benägenhet att föredra konsultation, vilket leder till ett ömsesidigt beroende 
mellan chef och underställd. Det känslomässiga avståndet mellan chef och 
underställd är litet, det är i allmänhet lätt att närma sig och säga emot sin 
chef. I länder där maktdistansen är stor är de underställda däremot mycket 
beroende av sina chefer. I den situationen är det känslomässiga avståndet 
mellan chef och underställd stort och det är således inte troligt att 
underställda närmar sig och säger emot sin chef. Underställda kan reagera på 
maktdistans på två olika sätt. Antingen föredrar de ett sådant beroende eller 
så avvisar de beroendet och ett så kallat motberoende7 skapas. (Hofstede 
2005, s. 59) 
 
Då maktdistansen är stor anser både överordnad och underordnad att 
parterna inte är jämlika. De underställda förväntar sig att andra ska fatta 
beslut om vad de ska göra. Det hierarkiska systemet är baserat på den här 
ojämlikheten. Ofta är hierarkierna långa med många personer som 
rapporterar till varandra och systemet har ofta många övervakande 
funktioner. Kontakt mellan underställd och överordnad initieras endast av 

                                                 
6 I det här sammanhanget innebär ”institutioner” de grundläggande elementen i 
samhället, såsom familjen, skolan och olika samfund. ”Organisationer” innefattar de 
ställen där människor arbetar. (Hofstede 2005, s. 59) 
7 Motberoende är ett beroende med negativa tecken. (Hofstede 2005, s.59)  

 21 
 



den överordnade. Skillnaden i lön mellan toppen och botten av hierarkin är 
ofta stor och överordnade innehar många gånger vissa privilegier och synliga 
statussymboler förstärker chefens auktoritet. I de underställdas ögon är 
idealchefen den person de känner sig mest bekväm med och respekterar 
mest, med andra ord en välvillig autokrat eller en god fadersgestalt. 
(Hofstede 2005, ss. 69-70) 
 
Då maktdistansen är liten betraktar överordnad och underordnad varandra 
som jämlika och organisationen är decentraliserad. Ett hierarkiskt system 
innebär här endast en ojämlikhet mellan roller som har inrättats av praktiska 
skäl. Roller kan snabbt ändras. Den som är underordnad idag kan vara chef 
imorgon. Under de här förhållandena är det ej önskvärt att de som befinner 
sig på en högre position ska ha särskilda privilegier. Idealchefen är en 
initiativrik demokrat. De underställda förväntar sig att bli tillfrågade innan 
ett beslut fattas, men accepterar samtidigt att det till syvende och sist är 
chefen som bestämmer. (Hofstede 2005, ss. 70-71) 
 
Det finns inga bevis för att det är någon effektivitetsskillnad mellan 
organisationer i länder där maktdistansen är stor respektive liten. Hofstede 
menar att det kanske kan förhålla sig som så att länder på olika ändar av 
maktdistansskalan är duktiga på olika saker. Länder med liten maktdistans 
kanske är bättre på uppgifter som kräver att de underordnade tar initiativ och 
länder där maktdistansen är större kanske är bättre på uppgifter som kräver 
disciplin. Det viktiga i sammanhanget är att ta till vara den lokala kulturens 
styrkor. (Hofstede 2005, s. 71) 
 

3.2.2 Maktdistans i övriga samhället 
 
Maktdistans är inte endast framträdande på arbetsplatser utan existerar 
överallt i samhället. Det börjar redan då vi föds in i vår familj. Eftersom vår 
första sociala programmering sker i familjen är dess påverkan mycket stark 
och svår att förändra. Där maktdistansen är stor finns en förväntan på barnet 
att lyda sina föräldrar, respekt för föräldrarna är en grundläggande egenskap. 
Ett självständigt beteende uppmuntras inte, yngre barn ses efter, de 
behandlas med värme och omsorg, men de förväntas inte experimentera på 
egen hand. I länder med stor maktdistans finns en tillit till de äldre som 
genomsyrar alla mänskliga kontakter och människors mentala mjukvara 
innehåller ett starkt behov av en sådan tillit. Föräldrar visas stor aktning även 
då barnet tagit kontroll över sitt eget liv och barnen förväntas stötta 
föräldrarna praktiskt och ekonomiskt under ålderdomen. Föräldrarnas 
auktoritet har således stor betydelse för barnet så länge föräldrarna är i livet. 
(Hofstede 2005, s. 65)  
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I länder där maktdistansen är mindre behandlas barn mer eller mindre 
jämlikt så fort de kan agera själva. Föräldrars undervisning av barnen går ut 
på att de ska kunna ta kontroll över sina egna angelägenheter så fort som 
möjligt. Barnet uppmuntras att experimentera själv och tillåts att säga emot 
sina föräldrar. I de här kulturerna lär sig barnet tidigt att säga ”nej”. Då 
barnen är vuxna betraktas föräldrarna snarast som vänner, eller i alla fall 
jämlika. I idealfamiljen är de vuxna oberoende av varandra, en vuxen 
människa måste inte rådfråga sina föräldrar innan ett beslut ska fattas. Det 
kan antas att det finns ett behov av oberoende i de vuxnas mentala mjukvara. 
(Hofstede 2005, ss. 65-66) 
 
I skolan fortsätter ett liknande mönster. Där maktdistansen är stor följs 
ojämlikheten mellan förälder-barn av en ojämlikhet mellan lärare-elev. Det 
här förhållandet tillgodoser behovet av tillit som eleven har med sig från sin 
tidiga sociala programmering. Läraren behandlas med respekt och 
utbildningsprocessen är lärarcentrerad, det är läraren som bestämmer vilka 
intellektuella tankegångar som ska tas upp och läraren tar initiativ till all 
kommunikation. Särskilt på högre nivå i utbildningssystemet betraktas det 
som läraren lär ut inte som en objektiv sanning, utan som lärarens egen 
visdom. (Hofstede 2005, s. 67) 
 
Där maktdistansen är liten förväntas däremot läraren behandla eleven som en 
jämlik och utbildningen är elevcentrerad. Egna initiativ uppmuntras och 
eleven förväntas tänka självständigt. Det är meningen att eleven ska ställa 
frågor och eleven kan göra det utan att först bli tilltalad. Det som lärs ut i 
dessa kulturer betraktas som sanningar eller fakta, vilka skulle läras ut 
oberoende av vilken lärare som undervisar. (Hofstede 2005, s. 67)  
 

3.3 Individualism kontra kollektivism 
 
En övervägande andel av världens människor lever i samhällen där 
individens egna intressen får stå tillbaka för gruppens intressen. Hofstede 
kallar dessa samhällen för kollektivistiska. Begreppet har inte någon politisk 
betydelse, således menas ej statens makt över individen, utan kollektivism 
syftar på gruppens makt över individen. Övriga människor lever i samhällen 
där individens intressen går först. Den här typen av samhälle benämns som 
individualistiska. (Hofstede 2005, s. 88) 
 
Enligt Hofstede kännetecknas individualism av ”svaga band mellan 
individer; alla människor förväntas ta hand om sig själva och den närmsta 
familjen”. Kollektivism kännetecknas å andra sidan av ”samhällen där 
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människor redan från födseln integreras i egengrupper med stark 
sammanhållning som utgör ett skydd för individen hela livet i utbyte mot 
förbehållslös lojalitet”. (Hofstede 2005, s. 89) 
 
Att behandla alla människor lika är normen i individualistiska samhällen och 
en uppgift ska gå före varje personlig relation. I kollektivistiska samhällen är 
det istället naturligt att behandla vänner bättre än andra. Relationer är 
uppbyggda på personliga förtroenden och den personliga relationen går 
därför före själva uppgiften. (Hofstede 2005, s. 116) 
 
Det finns enligt Hofstede skillnader i språkanvändningen mellan 
individualistiska och kollektivistiska länder och det här visar tydligt på 
skillnaderna mellan de olika kulturerna. Ett illustrerande exempel är 
utelämnandet av pronomen i kollektivistiska kulturer, där det är tillåtet eller 
kanske rent av uppmanas till att inte använda ordet ”jag”. I individualistiska 
kulturer används ordet ”jag” flitigt och ofta kräver språket att den som talar 
om sig själv använder personliga pronomen. Ett extra tydligt exempel på 
sambandet mellan språk och individualism är engelskan som talas i flera av 
de mest individualistiska länderna. I engelskan används och skrivs ordet ”I” 
med stor bokstav, vilket gör att fokuseringen på ”jaget” i de här kulturerna 
blir ännu mera uppenbart. (Hofstede 2005, s. 106) 
 

3.3.1 Individualism & kollektivism i arbetslivet 
 
Relationen mellan arbetsgivare och anställd i ett individualistiskt samhälle 
betraktas först och främst som en affärstransaktion. Relationen utgörs av 
köpare och säljare på en arbetsmarknad, anställda är personer som handlar i 
arbetsgivarens intresse om de sammanfaller med de egna intressena. Den 
anställde förväntas agera i egenintresse och därför bör arbetet vara upplagt 
på ett sådant sätt att egenintresset och arbetsgivarens intresse sammanfaller. 
Anställda behandlas som personer med egna, personliga behov. En anställd 
som presterar dåligt och missköter sig är tillräckliga skäl för att 
arbetsrelationen ska avslutas. Detsamma gäller om arbetstagaren erbjuds 
bättre villkor hos en annan arbetsgivare. Beslut angående anställning och 
befordran baseras endast på färdigheter och regler. I individualistiska 
samhällen går uppgift före relation och alla kunder behandlas lika. (Hofstede 
2005, s. 113 & ss. 116-117) 
 
En arbetsgivare i ett kollektivistiskt samhälle anställer aldrig en enskild 
individ utan snarare en person som har starka tillhörigheter med en 
egengrupp. Vanligtvis anställs släktingar till andra anställda, eller allra helst 
någon från samma familj som arbetsgivaren. På det här sättet minimeras 
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risken att få en dåligt presterande arbetare, eftersom familjen alltid 
tillrättavisar en släkting som missköter sig. Den anställde förväntas agera 
utifrån arbetsgruppens intresse och inte ta någon hänsyn till sitt egenintresse. 
Det här förfarandet är det motsatta till hur det går till i individualistiska 
samhällen, där familjerelationer är oönskade och anses kunna leda till 
problem. (Hofstede 2005, s. 113) 
 
I kollektivistiska samhällen är det vanligt att arbetsplatsen på ett mer eller 
mindre utmärkande sätt blir en egengrupp, med stark sammanhållning som 
skapar lojalitet och identitetskänsla. Anställda tillhör egengruppen och 
handlar i egengruppens intresse, hänsyn tas till den anställdes egengrupp vid 
anställningsbeslut och beslut om befordran. Den anställdes och 
arbetsgivarens relation betraktas i moraliska termer som påminner om en 
familjerelation med ömsesidig skyldighet och lojalitet. Kunskaper och 
prestationer avgör vilken typ av uppgifter som tilldelas den anställde och 
misskötsamhet är sällan skäl för avskedning. Relationer går före uppgifter, 
kunder som tillhör egengruppen behandlas bättre. (Hofstede 2005, s. 113 & 
ss. 116-117) 
 
Hofstede tar upp exempel som visar att arbetare i kollektivistiska samhällen 
har en förmåga att prestera bättre i grupp och mot gemensamma mål än att 
prestera individuellt. Det omvända har visat sig gälla för arbetare i 
individualistiska samhällen, som istället har förmågan att prestera som bäst 
individuellt och mycket dåligt i grupp. I individualistiska samhällen innebär 
företagsledning att leda individer, som individuellt får beröm och bonus för 
sina prestationer. Sammansättning av arbetslag ska helst utgöras av en 
blandning av människor med olik etnisk bakgrund och utbildning. 
Gruppbelöningar och gruppsammansättningar av människor med samma 
etniska bakgrund är istället vanligt i kollektivistiska samhällen. 
Företagsledningen leder i de här kulturerna grupper, inte enskilda individer. 
(Hofstede 2005, ss. 114-115) 
 
En familjetradition i kollektivistiska länder är att välja samma yrken som 
sina föräldrar, främst gäller det söner som följer i sina fäders fotspår. 
Hofstede menar att det i kollektivistiska samhällen är beundransvärt att 
arbeta i samma yrke som sin far medan det omvända verka gälla i 
individualistiska samhällen. Där är det istället naturligt att söka sig till andra 
yrken än de som fadern haft. (Hofstede 2005, ss. 112-113) 
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3.3.2 Individualism & kollektivism i övriga samhället 
 
I kollektivistiska samhällen kallas familjer för storfamiljer och består av 
både mor- och farföräldrar, mor- och farbröder, mostrar och fastrar, föräldrar 
samt barn. I en storfamilj lever många tillsammans och barn som växer upp i 
den här typen av miljö lär sig att se sig själva som en del av en ”vi”-grupp. 
”Vi”-gruppen är grunden för individens identitet och fungerar som det enda 
säkra skyddet mot påfrestningar i livet. Med ”vi”-gruppen följer en livslång 
lojalitet som inte under några omständigheter får brytas. Att växa upp i ett 
kollektivistiskt samhälle innebär att ett ömsesidigt beroendeförhållande 
utvecklas mellan individen och gruppen, vilket är både psykologiskt och 
praktiskt. (Hofstede 2005, s. 88) 
 
I individualistiska samhällen kallas familjer för kärnfamilj och består av 
föräldrar och barn. Släktingar bor för sig och de träffas sällan. I den här 
typen av miljö lär sig barn att tänka på sig själva som ”jag”. Det är de 
personliga egenskaperna som klassificerar olika ”jag”, inte grupptillhörighet. 
Individen lär sig snabbt att ”jag” är den egna personliga identiteten. En 
individ som växer upp i ett individualistiskt samhälle utbildas i att klara sig 
själv samt att vara både praktiskt och psykologiskt oberoende av andra. 
(Hofstede 2005, ss. 88-89) 
  
Det är lätt att förstå att barn som växer upp ihop med ett antal andra 
människor i sin närmsta omgivning lär sig att betrakta sig själv som en del 
av ett ”vi”. En följd blir att det ses som en dygd att kunna upprätthålla en 
harmoni med omgivningen. I kollektivistiska samhällen finns inga 
personliga åsikter, ett barn lär sig tidigt att ta intryck av andras åsikter. Ett 
barn som gång efter annan uttrycker åsikter som skiljer sig från den 
kollektiva åsikten anses ha dålig karaktär. I kollektivistiska samhällen 
betraktas det som ohövligt att direkt konfrontera en annan människa. ”Nej” 
är ett sällan använt ord eftersom det är en slags konfrontation. ”Låt oss tänka 
på saken” är ett bättre sätt att uttrycka sig i dessa länder. Vidare ska inte 
ordet ”ja” betraktas som ett instämmande, utan mer som en metod att hålla 
diskussionen öppen. I Japan kan ett ”ja” översättas med ”ja, jag hörde vad du 
sa”. Användandet av ”ja” och ”nej” är det omvända i individualistiska 
samhällen, där det ses som en bra egenskap att uttrycka sina åsikter klart och 
tydligt. Det är ett tecken på att personen är öppen och ärlig och att alltid 
hålla med anses ha att göra med dålig karaktär. Konfrontationer anses även 
kunna leda till nya insikter. (Hofstede 2005, ss.100-101) 
 
Då människor i individualistiska samhällen träffas finns ett behov av ständig 
verbal kommunikation. Det ses som onaturlig att vara tyst tillsammans. 
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Eftersom kommunikationen är tvångsmässig kan den många gånger vara 
extremt trivial. I kollektivistiska samhällen räcker det att vara tillsammans 
och därför förs inte tvångsmässiga samtal mellan individer från dessa 
kulturer. Samtal förekommer helt enkelt då det finns information att 
förmedla. (Hofstede 2005, s.102) 
 
Skam ses som ett centralt begrepp i kollektivistiska samhällen, medan skuld 
är ordets motsvarighet i individualistiska samhällen. Då en människa i ett 
individualistiskt samhälle bryter mot regler känner denne sig skyldig. Om 
det samma inträffar i ett kollektivistiskt samhälle känner istället de andra 
gruppmedlemmarna skam eftersom de har en känsla av gemensamt ansvar. 
Skulden är således individuell medan skammen är kollektiv. (Hofstede 2005, 
s.103)  
 

3.4 Maskulinitet kontra femininitet 
 
Rent biologiskt är män och kvinnor olika och våra olika roller i 
reproduktionen är absoluta. Resterande fysiska skillnader mellan könen, 
alltså de som inte har med reproduktion att göra, är statistiska. Skillnaderna, 
de absoluta så väl som de statistiska, är desamma världen över. Människors 
sociala roller i samhället bestäms dock i mycket liten utsträckning av de 
biologiska begränsningarna. I alla samhällen finns det vissa beteenden som 
anses mer passande för män respektive kvinnor, vilka de egenskaperna är 
varierar dock från samhälle till samhälle. Hofstede talar om maskulint och 
feminint och syftar då på de sociala, kulturellt bestämda rollerna som finns i 
olika samhällen. (Hofstede 2005, s. 130) 
 
Typiska maskulina eller feminina beteenden skiljer sig mellan olika 
samhällen, men Hofstede menar att en gemensam trend kan urskiljas. Män 
ska vara mer intresserade av prestationer utanför hemmet, såsom jakt och 
kamp, vilket kan översättas till ekonomiska termer i det moderna samhället. 
Män ska hävda sig och vara konkurrensinriktade. Kvinnor ska vara mer 
intresserade av att ta hand om hem, barn och människor i allmänhet. 
(Hofstede 2005, s. 131)  
 
Definitionen av maskulinitet kontra femininitet-dimensionen lyder: ”Ett 
samhälle är maskulint när emotionella könsroller är tydligt åtskilda: män 
ska hävda sig, vara tuffa och fokuserade på materiell framgång, medan 
kvinnor ska vara mer blygsamma, ömsinta och bry sig om livskvalitet. Ett 
samhälle kallas feminint när emotionella könsroller överlappar varandra: 
både män och kvinnor ska vara blygsamma, ömsinta och bry sig om 
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livskvalitet8” (Hofstede 2005, s. 133). Det är vikigt att komma ihåg att en 
individ kan vara både maskulin och feminin på en och samma gång. Det 
förhåller sig dock så att ett lands kultur antingen domineras av maskulina 
eller feminina värderingar. Hofstede menar att om fler människor i ett land 
har maskulina värderingar, så har färre människor feminina värderingar. 
(Hofstede 2005, s. 129) 
 
Då endast en liten del av könsskillnaderna har sin grund i biologiska 
faktorer, beror könsmönstren nästan helt och hållet på sociala konstruktioner. 
Socialiseringen innebär att pojkar och flickor lär sig vilken plats de har i 
samhället och när det är gjort vill de flesta ha det på det inlärda viset. 
(Hofstede 2005, s. 141) Då kvinnor endast nyligen har fått möjlighet att inta 
sociala roller utöver hustru, mor och hushållerska menar Hofstede att det ej 
ännu går att se konsekvenserna av könsfördelningen utanför hemmet. Ett 
lands placering på maskulinitetsindex kan därför inte sägas ha ett nära 
samband med kvinnors aktivitet utanför hemmet. (Hofstede 2005, s. 147)  
 
Femininitet ska inte sammanblandas med feminism. Det kan dock vara 
intressant att nämna att beroende på om landet är mer maskulint eller 
feminint åstadkoms olika former av feminism. Den maskulina formen vill ge 
kvinnor samma möjligheter som män har, medan den feminina formen vill 
förändra samhället, inklusive männen. (Hofstede 2005, s. 147) 
 

3.4.1 Maskulinitet & femininitet på arbetsplatsen 
 
I maskulina kulturer lever människan för att arbeta, medan människan i 
feminina kulturer arbetar för att leva. Organisationer i maskulina samhällen 
lägger tonvikten på resultatet och belönar människor efter prestation. 
Människor i maskulina kulturer sägs preferera mer pengar framför mer fritid 
och de föredrar att arbeta i större organisationer. I feminina kulturer sker 
belöning oftare på jämlikhetsgrunder. Människor i de här kulturerna väljer 
mer fritid framför mer pengar och arbetar helst i mindre organisationer. I 
maskulina samhällen måste mannen göra karriär, medan kvinnan har ett val i 
motsats till att både män och kvinnor i feminina länder kan välja om de vill 
satsa på karriären. (Hofstede 2005, s. 158 & s. 161) 
 

                                                 
8 Det är vanligt att maskulinitet-femininitet blandas ihop med individualism-
kollektivism. Skillnaden ligger i att individualism-kollektivism handlar om ”jag” 
kontra ”vi”, oberoende kontra beroende till egengruppen. Maskulinitet kontra 
femininitet handlar om att lyfta fram jaget eller relationer till andra, oavsett 
gruppbildningar. Att tillhöra en grupp är kollektivistiskt, ej feminint. (Hofstede 
2005, s. 138) 
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Inom många arbeten krävs inte några särskilda kunskaper, vilket gör att 
människors fulla potential sällan utnyttjas. Ett behov av att humanisera 
arbete upplevs därför ofta i både maskulina och feminina industrialiserade 
länder. Vad som uppfattas vara humant arbete beror dock på inställningen 
till vad det innebär att vara human. Möjligheten att avancera på arbetet och 
ställas inför nya utmaningar anses vara att humanisera arbetet i maskulina 
kulturer. I feminina kulturer innebär istället humanisering att få större 
möjligheter till sociala kontakter, samt att ömsesidigt få ge och ta emot hjälp. 
(Hofstede 2005, ss. 159-160) 
 
På grund av de olika egenskaper som kännetecknar maskulina kontra 
feminina kulturer menar Hofstede att de är bra på olika saker. Maskulina 
kulturer som är industriellt välutvecklade har en konkurrensfördel i 
tillverkningsindustrin och då särskilt vid massproduktion. Den här 
situationen innebär att saker ska göras effektivt och snabbt. Feminina 
kulturer har konkurrensfördel i tjänstesektorn, vid skräddarsydd tillverkning 
och vid hantering av levande substanser. (Hofstede 2005, s. 160)  
 

3.4.2 Maskulinitet & femininitet i övriga samhället 
 
Könsroller är en del av varje samhälle. Det rollmönster som mamman och 
pappan visar barnet i hemmet får väldigt stort inflytande på dess mentala 
mjukvara, det som inprogrammerats består hela livet. Socialiseringen in i 
könsrollerna tas med till kompisrelationer och ett samhälles könsmönster 
återspeglas ständigt i media. Senare i livet tar människor med 
könsrollstänkandet till sin arbetsplats. (Hofstede 2005, s. 131) 
 
I maskulina samhällen är utmaning, inkomst, erkännande och möjlighet till 
avancemang viktigt. I feminina samhällen är livskvalitet det centrala. 
Hofstede beskriver en undersökning som visar på att pojkar i maskulina 
länder leker för att tävla medan flickor leker för att umgås. I feminina länder 
var det ingen skillnad på motivet till varför barn lekte. I maskulina länder 
hanterar pappan fakta medan mamman hanterar känslor och är 
relationsinriktad. I feminina länder hanterar både mamman och pappan fakta 
och känslor och de är båda relationsinriktade. (Hofstede 2005, ss. 144-145) 
 
I skolans värld innebär skillnaden mellan maskulina och feminina kulturer 
att den medelmåttiga studenten är norm i feminina samhällen, medan den 
bästa eleven är norm i maskulina samhällen. Det är en katastrof att 
misslyckas i skolan i maskulina samhällen, medan ett liknande misslyckande 
i en feminin kultur inte anses vara lika stort. I feminina länder är 
överlägsenhet något att hålla för sig själv, vilket i Skandinavien kallas 

 29 
 



Jantelagen, medan människor i maskulina länder öppet tävlar mot varandra. 
(Hofstede 2005, ss. 150-153) 
 
Synen på könsroller påverkar också hur människan väljer att lösa konflikter. 
Maskulina länder löser ofta konflikter genom god kamp, ”låt bäste man 
vinna”. I feminina kulturer löses konflikter genom förhandling och 
kompromisser. (Hofstede 2005, s. 157) 
 

3.5 Osäkerhetsundvikande 
 
Osäkerhetsundvikande är en term som används för att beskriva ”den 
utsträckning i vilken människor i en kultur känner sig hotade i tvetydiga 
eller okända situationer” (Hofstede 2005, s. 391). Alla människor lever med 
oro inför morgondagen och den ovisshet som det innebär att inte veta vad 
som kommer att hända. Trots att framtiden är osäker måste vi lära oss att 
leva med det faktum att inte veta vad som komma ska. (Hofstede 2005, s. 
180) 
 
Osäkerhet är en subjektiv upplevelse som kan vara personlig, men som 
också kan vara gemensam för människor i samma samhälle. Känslor av 
osäkerhet och de tillvägagångssätt som används för att hantera dem är något 
som människan tillägnat sig och lärt sig, de tillhör ett samhälles kulturella 
arv. Institutioner i livet, såsom familjen, skolan och samhället, förmedlar 
dem och kan även bidra till att känslor av osäkerhet ökar. Osäkerhetskänslor 
leder till kollektiva beteendemönster i ett samhälle, som kan verka avvikande 
och oförståeligt för ett annat samhälle. (Hofstede 2005, s. 181) 
 
Orsakerna till vad som skapar osäkerhet kan vara flera. Hofstede menar att 
tvetydighet är anledning till en outhärdlig ångest som människan på något 
sätt måste lindra. Varje samhälle har utvecklat sätt för att avhjälpa sådan 
ångest. Det finns tre områden, teknologi, lagar och religion, som på olika sätt 
kan motverka ångest. Från den enklaste tekniken till den mer avancerade, 
kan teknik dämpa osäkerhet som orsakas av naturen. På samma sätt kan 
lagar och regler minska osäkerheten inför andra människors beteende. Mot 
ovisshet inför livet och det som inte kan förutspås, kan religion hjälpa 
människor. Religion kan underlätta acceptansen för osäkerheten inför de 
krafter som förmodas kontrollera framtiden. (Hofstede 2005, s. 180) 
 
Ångest är inte detsamma som rädsla. Rädsla är kopplat till ett objekt, inför 
vilket vi helt enkelt känner oss rädda. Ångest upplevs istället inför det som 
är okänt. Osäkerhet inför det som människan inte känner till är grunden till 
ångest. Om osäkerheten kan dämpas, kan således också ångest undvikas. Det 
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är enligt Hofstede viktigt att inte förväxla undvikandet av osäkerhet med 
undvikandet av risker. En risk beskrivs ofta i termer av hur sannolikt det är 
att en händelse faktiskt kommer att inträffa. Osäkerhet har, som redan 
nämnts, ingenting med sannolikhet att göra, utan är ett tillstånd i vilket vad 
som helst kan hända, utan att människan kan veta vad. När en osäkerhet kan 
formuleras som en risk, så upphör osäkerheten att vara en källa till ångest. 
Istället kan osäkerheten bli en orsak till rädsla för något eller till att bara bli 
något vardagligt i livet. Att undvika osäkerhet leder inte automatiskt till att 
en risk minskar, istället leder osäkerhetsundvikande till att minska 
tvetydighet. Kulturer som eftersträvar struktur och förutsägbarhet i 
organisationer, institutioner och relationer är att betrakta som starkt 
osäkerhetsundvikande. De försöker således att undvika tvetydiga situationer. 
(Hofstede 2005, s. 187) 
 
För att sammanfatta hur samhällen upplever osäkerhet kan följande mening 
användas för att beskriva starkt osäkerhetsundvikande: ”Det som är 
annorlunda, är farligt” och svagt osäkerhetsundvikande med: ”Det som är 
annorlunda, är intressant” (Hofstede 2005, s. 190). 
 

3.5.1 Osäkerhetsundvikande i arbetslivet 
 
För att minimera osäkerhet inför andra människors beteende kan lagar och 
regler vara ett sätt att kontrollera de rättigheter och skyldigheter som 
människor i ett samhälle har. Samma sak gäller på arbetsplatsen. 
Osäkerhetsundvikande samhällen använder sig i större utsträckning av 
formella lagar och informella regler för att kontrollera arbetsgivares och 
arbetstagares rättigheter och skyldigheter. Genom att med hjälp av lagar och 
regler kontrollera arbetsprocessen skapas en struktur som uppskattas av 
människor som redan från livets början lärt sig att leva i en formaliserad 
tillvaro. Det som kan struktureras bör inte lämnas åt slumpen är ett motto i 
de här kulturerna. (Hofstede 2005, s. 197) 
 
I länder med starkt osäkerhetsundvikande har människor ett känslomässigt 
behov av att saker och ting ska vara reglerat i lagar och regler. Det här får 
som följd att vissa beteenden endast är rituella eller inkonsekventa och 
dysfunktionella. Vad folk från mindre osäkerhetsundvikande kulturer ej 
förstår är att sådana beteenden tillfredställer människors behov av struktur. I 
länder med mindre osäkerhetsundvikande kan människor istället känna 
fruktan inför formella regler och anse att regler endast bör införas om det är 
absolut nödvändigt. (Hofstede 2005, s. 198) 
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I samhällen med stort osäkerhetsundvikande tenderar människor att tycka 
om hårt arbete och de har ett känslomässigt behov av att vara upptagna. Det 
omvända gäller i samhällen med mindre osäkerhetsundvikande. Människor i 
de här kulturerna har inget emot att arbeta hårt, men vill inte göra det hela 
tiden utan endast när det verkligen krävs. Detsamma gäller tidsaspekten, som 
i kulturer med mindre osäkerhetsundvikande är en referens att rikta in sig 
efter och inte något som hela tiden måste bevakas och fyllas med uppgifter. I 
kulturer med starkare osäkerhetsundvikande råder talesättet ”tid är pengar”. 
(Hofstede 2005, s. 199) 
 
Osäkerhetsundvikande organisationer förlitar sig mer på exakta svar, 
använder sig av fler specialister och experter samt föredrar noggranna 
arbetsinstruktioner. Här finns ett behov av precision och formalisering. 
Samhällen som är mer toleranta inför osäkerheter förlitar sig istället på det 
sunda förnuftet, generalister och frihet i arbetet. Människor i dessa kulturer 
tolererar tvetydighet och kaos på en högre nivå än människor i starkt 
osäkerhetsundvikande kulturer. (Hofstede 2005, s. 199) 
 
Hofstede menar att arbetstagare i länder med ett starkt osäkerhetsundvikande 
föredrar att arbeta i större organisationer, då stora organisationer antas vara 
mindre innovativa än mindre företag. I osäkerhetsundvikande kulturer är 
människor duktiga på att implementera nya idéer och processer som fordrar 
förståelse för detaljer och noggrannhet, men de är sämre på att själva 
uppfinna. Det omvända gäller i svagt osäkerhetsundvikande länder. 
(Hofstede 2005, s. 201 & s. 205) 
 

3.5.2 Osäkerhetsundvikande i övriga samhället 
 
Svagt osäkerhetsundvikande innebär att osäkerhet är en normal del av livet 
och varje dag tas som den kommer. I de här kulturerna visas inte mycket 
stress eller ångest, aggressivitet eller känslor. I tvetydiga situationer och vid 
obekanta risker tar människor det lugnt. (Hofstede 2005, s. 191) 
 
I länder med starkt osäkerhetsundvikande är osäkerheten ett konstant hot 
som måste bekämpas. Stark stress och ångest, aggressivitet och känslor får 
lov att ventileras vid rätt tillfälle och på rätt plats. Människor accepterar 
bekanta risker men känner rädsla inför tvetydiga situationer och obekanta 
risker. (Hofstede 2005, s. 191) 
 
Hur barn ska förhålla sig till osäkerhet lär de sig tidigt. Något av det första 
vuxna lär barn är vad som är rent och smutsigt, farligt och ofarligt. I kulturer 
med starkt osäkerhetsundvikande är gränsen mellan ytterligheterna hårt 
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dragna. Här är sanningen med stort ”S” viktig och det som avviker från den 
är farligt. Barn skyddas från okända situationer och världen framställs som 
fientlig. I kulturer med svagare osäkerhetsundvikande är de här gränserna 
mindre precisa. I en okänd situation är människan mer benägen att fria än att 
fälla. Världen framställs som en i grund och botten god plats och människor 
uppmuntras att pröva på nya saker. (Hofstede 2005, ss. 189-190) 
 
Elever i osäkerhetsundvikande länder har en förväntan på läraren att denne 
ska vara en expert med svar på alla frågor. Det är förenat med respekt att 
använda ett extremt akademiskt språk. Om eleven inte håller med om ett 
resonemang talar denne vanligen inte om det. I länder där 
osäkerhetsundvikandet är svagare är det fullt accepterat att en lärare 
uttrycker osäkerhet inför en frågeställning. I de här kulturerna ses det som en 
bra övning att diskutera akademiska motsättningar. (Hofstede 2005, s. 194)  
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4. Empiri 
 
I det här kapitlet presenteras det insamlade empiriska materialet. All 
information är insamlad genom intervjuer med respondenter på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers i Sverige och på PricewaterhouseCoopers i 
Nederländerna. För mer fakta om företaget, se bilaga 4. 
 

4.1 Inledning 
 
Empirin kommer att framställas i form av en mailkonversation. Mailen 
representerar den information som samlats in under intervjuerna med 
respondenterna i Nederländerna och Sverige. Vi har valt att skriva en del av 
empirin på engelska och en del på svenska för att minimera språkliga 
missuppfattningar, eftersom hälften av intervjuerna genomförts på engelska.  
 
Studenten Lisa är en fiktiv person som uppsatsförfattarna gett liv i syfte att 
skapa en intressant historia. Lisa skulle kunna beskrivas som en kombination 
av de båda uppsatsförfattarna och representerar de frågeställningar vi som 
författare haft under processens gång. Övriga personer som förekommer i 
mailkonversationen presenteras nedan och för att respondenterna ej ska 
känna sig utelämnade är samtliga namn fingerade.  

 
Marieke: 30 år, arbetar som revisor på 
PricewaterhouseCoopers i Nederländerna, där hon varit 
anställd i nio år. 
 
Astrid: 32 år, arbetar sedan drygt ett år som konsult på 
PricewaterhouseCoopers i Nederländerna. 
 
Anouk: 28 år, arbetar sedan åtta månader tillbaka som 
företagspsykolog på PricewaterhouseCoopers i 
Nederländerna. 
 
Gunilla: 42 år, auktoriserad revisor som har arbetat med 
redovisning och revision i 21 år. Arbetar på ett medelstort 
svenskt kontor inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
sedan 1989. 
 
Louise: 31 år, arbetar mestadels med revision. Arbetat 
på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i sex år. 
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Anna: 25 år, arbetar sedan ett och ett halvt år med 
redovisning på ett medelstort svenskt kontor inom 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 
 
Nina: 30 år, arbetar med revision av stora och medelstora 
bolag sedan sex år tillbaka på ett svenskt större kontor 
inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. 

 
Mailkonversationen tar sin utgångspunkt i en jobbannons från PWC i 
Nederländerna. Annonsen i sig har existerat och skickades till studenter på 
Högskolan i Borås 2007-03-27. För att passa in i det här sammanhanget har 
kontaktuppgifterna ändrats, i övrigt är annonsen intakt.  
 
För förståelsens skull vill vi presentera de karriärssteg som används inom 
PWC: 
 
Associate – Nya assistenter.  
Senior Associate – Befordran sker normalt efter ett par år i arbetet. 
Assistant Manager – En nivå för de som arbetat några år men ännu inte fått 
titeln auktoriserad revisor. 
Manager – Auktoriserade revisorer med ansvar för uppdrags utförande.  
Senior Manager – Ytterligare erfarenhet och klientansvar fordras.  
Director – Sista steget innan partnerskap och delägarskap.  
Partner – Innebär delägarskap och kräver klientansvar och viss 
kundstock/intjänande till byrån.  
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4.2 Lisas inbox 
 
I slutet av mars 2007 annonserar PricewaterhouseCoopers en jobbannons 
som vänder sig till nyutexaminerade ekonomistuderande. Annonsen erbjuder 
ett spännande och lärorikt arbete på revisionsbyrån i Nederländerna och 
kan innebära en möjlighet till en internationell karriär inom redovisning och 
revision. Revisionsbyrån annonserar ut jobbet genom ett mailutskick till 
unga akademiker och Lisa är en av de unga akademiker som mottagit 
mailet:  

 
 

Från: info@pwc.com 
Till: lisa@utb.hb.se 
Datum: 2007-03-27  08:46 
Ämne: PricewaterhouseCoopers seeks young 
auditor graduates for the Netherlands 

 
Your ticket to an international career in the 
Netherlands 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers in Sweden and 
PricewaterhouseCoopers Netherlands have teamed 
up to recruit young graduates who are eager to 
pursue an international career in auditing. You can 
become part of our international network by 
starting your career in the Netherlands.  
 
With your Scandinavian background you will better 
understand our clients’ global business, processes 
and needs. That’s why we would like you to team 
up with us and work for us in our offices in 
Amsterdam, The Hague or Utrecht. You will start as 
a trainee auditor together with your Dutch 
colleagues and at the same time you will have the 
opportunity to take part in the ACCA program (to 
become a qualified auditor).  
 
We are looking for candidates committed to a 
professional career in auditing who have an 
Accounting (or related) degree. You speak excellent 
English and have a driver’s license. You are able to 
start working in September 2007 at the latest.  
 
If you are interested in this international career 
opportunity, please apply before April 29th 2007 on 
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our homepage www.studentarenan.com. Note that 
we require your applications to be in English. The 
selections will take place in May-June and they 
(can) include an assessment and interviews with 
the Dutch staff. The chosen applicants will receive a 
job offer in the first or second week of June. 
  
You will start work in the first week of September 
2007.  
 
More Information  
For more information, please visit 
www.studentarenan.com, or contact Marieke, + 31 
(0)6 757 534 62, marieke@pwc.com or Astrid, +31 
(0)6 671 82 93, astrid@pwc.com.  
 
Welcome with your application! 

 
 
Lisa, som snart studerat i fyra år för att ta en magisterexamen i 
företagsekonomi med inriktning mot redovisning blir lockad av den 
spännande annonsen. Hon känner sig manad att söka jobbet men är osäker 
på hur det är att jobba på en stor revisionsbyrå. Hon har hört både det ena 
och det andra och vet inte säkert om det verkligen är något för henne och att 
jobba i utlandet är ju en utmaning i sig. Lisa är trots sina funderingar 
intresserad och bestämmer sig för att ta reda på lite mer information. Om 
man inte frågar, så får man inget veta är hennes devis och hon beslutar sig 
för att maila kontaktpersonerna för att få svar på sina funderingar. 
 
 

Från: lisa@utb.hb.se 
Till: marieke@pwc.com, astrid@pwc.com 
Datum: 2007-03-30  12:42 
Ämne: Re: PricewaterhouseCoopers seeks young 
auditor graduates for the Netherlands 

 
Dear Marieke and Astrid, 
 
I’m very interested in applying for the job, however I 
do have some questions regarding what it is like 
working at PWC in the Netherlands. Do you think 
you could tell me more about the general culture 
and how you work at PWC in the Netherlands?   
 
Best regards, 
Lisa  
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Lisa väntar spänt på svar från de kontaktpersonerna hon mailat och blir 
glad när det första svaret äntligen kommer. 

 
 
Från: marieke@pwc.com 
Till: lisa@utb.hb.se 
Datum: 2007-04-05  18:06 
Ämne: Re: Re: PricewaterhouseCoopers seeks 
young auditor graduates for the Netherlands 

 
Dear Lisa, 
 
I’m glad to hear that you are interested in applying 
for the job! I understand that you have many 
questions, hopefully I will be able to answer most of 
them for you. 
 
First of all I would like to say that PWC is an 
organisation where everything is possible! If you’ve 
got anything special you want to do or achieve and 
are prepared to work for it, PWC will support you. 
 
You might have heard about the so called “up-or-
out-culture”? Well it means that you achieve a 
promotion or you leave the company. I very much 
believe that the culture at PWC is an up-or-out-
culture. Personally I don’t think that it’s necessarily 
a bad thing because you can develop yourself more 
if you move on all the time. However, I can 
understand if it sounds like it creates a lot of 
competition, but as a matter of fact I don’t think it 
is very competitive here. This is probably because 
there is room for everybody to go to the top, we 
don’t compete for a set number of jobs. If you 
perform well you will be promoted.   
 
At PWC we work with a review system. After every 
project you get a rating 1-5, 5 being very bad and 1 
being very good. Almost nobody gets a 1 or a 5, 
most of the time people get a 2, a 3 or a 4. If you get 
a 2 or a 3, then you know it will be no problem for 
you to be promoted. It is expected from you to move 
on, but it is also the normal thing to do. The system 
is based on the fact that promotions are something 
natural. 
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I’m not saying that you don’t have to work to be 
promoted. Your goal should always be the next 
step, promotion is expected of you, and you have to 
work hard to get there. In fact I don’t think it is 
totally accepted to stay at the same level for too 
long. Let’s say the normal thing is to stay at a 
certain level for 2 years and you go for, let’s say 
maternity leave, then it would be ok to stay at the 
same level for 3 years. But in general it is not 
accepted to say that you are happy where you are 
and not have the next level as your goal. You’re 
expected to constantly work towards the next career 
step.  
 
I have to tell you that we do work a lot. We don’t 
quit at 5 o’clock. Well, if we don’t have anything to 
do I would be the first one to turn off the computer, 
but we always have too much to do. It’s normal to 
call and make appointments until 6 or 7 o’clock in 
the evening. And if you have a day off, people can 
still reach you by phone or e-mail. I check my 
emails every day, also on a Saturday or Sunday. 
But if I’m on holiday I have a strict policy. If I’m still 
at home then I check my e-mails, but if I’m away I 
don’t, then I even turn off my voice mail so that 
people can not reach me at all. Even though we 
have flexible working hours, for people at lower 
levels it not always that flexible after all. Meetings 
usually start at 8, but it’s up to the managers and 
partners to decide when the meeting start and 
when it ends, as an associate you simply have to 
adjust.   
 
Don’t get me wrong. Even if there are certain things 
that people at lower levels just have to adjust to, I 
don’t expect them just to go along with anything 
only because I’m higher in rank and I say so. I 
expect the associates or the lowest in rank to argue 
and discuss with me. I don’t expect them to always 
agree with me, I can’t teach them anything if they 
always agree. If they say “I have a different point of 
view” then we can discuss and they can learn 
something.  
 
We have a very open culture and environment here 
at PWC. Doors are normally open, if they are not 
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you know the person is having a meeting and you 
don’t knock. If the door is open you can always ask 
questions. We usually go to lunch together and 
everybody talks to everybody. Levels don’t matter. 
I’ve never experienced that somebody doesn’t talk to 
me because I was only an associate or something 
like that. 
 
Teamwork is something that is very important at 
PWC. Teamwork is actually one of our core values 
and it is something you will be judged on. But we 
do get a lot of training in that, so you will be 
prepared for it. 
 
I do spend quite a lot of time representing the 
company, attending events and socialising with my 
colleagues after work. At PWC it is important that 
everybody knows you. That’s why it’s so important 
to join the gatherings that are organised. And I 
would say it’s an unwritten rule that you organise 
dinner parties every now and then. Another 
unwritten rule is that if a partner asks you if you 
want to go out for a drink or something to eat after 
work you say yes, unless you have a good excuse 
not to join them. It is not accepted to say, “No, I 
don’t feel like it”. I don’t think it is impossible to be 
promoted and get a good career if you don’t know 
the right people or join everything that is organised, 
but it can hinder your career development. 
 
Another thing that is important for your career is 
own initiatives. Own initiatives, both for private 
parties and more work related stuff, will give you a 
good job review. If you’ve got an idea just tell 
people. Most if the time they say “go for it”.  
 
My advice to you would be to do what you like and 
always stay happy. Make sure you get a good 
balance between work and your private life. If you 
like your private life, you will also be happy in your 
working life. Some new employees want to work 60 
hours a week to pursue their career. If that’s what 
you want just go for it and grab the opportunities 
that are out there. If you only want to work 40 
hours a week that’s possible as well. Whatever you 
want just make sure you communicate about it. 
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I hope this has helped you and don’t hesitate to 
contact me again if you’ve got any more questions. 
 
Kind regards, 
Marieke 
 
 

Ett par dagar senare får hon ytterligare ett svar på sin förfrågan.   
 
 

Från: astrid@pwc.com 
Till: lisa@utb.hb.se 
Datum: 2007-04-07  08:53 
Ämne: Re: Re: PricewaterhouseCoopers seeks 
young auditor graduates for the Netherlands 

 
 
Dear Lisa, 
 
I’m glad to hear that you are interested in working 
with us in the Netherlands. I understand it’s a big 
decision, I hope my answers will give you a deeper 
understanding of what it’s like working here.  

 
First of all I have to say that we have a very good 
atmosphere at the office. It’s a very “chatty” 
environment and we’re good at socialising. The 
overall environment I would describe as “anything 
is possible, but you’re driving the car”. If you want 
to go to Sidney for two years, it’s possible. You just 
have to say it and make an effort for it. There are 
lots of opportunities and we have all the support we 
need to develop (perform) in the direction we want. 
 
Having said that I have to stress that you do need 
to work hard for what you want. You have to be 
committed to work here. PWC has a challenging 
selection process for new employees. We do look for 
people who are different, and people are 
appreciated for being different, but in the same time 
there is a very strong thing that binds us. I think it 
is the ambition. We joke sometimes that we could 
make more money and work fewer hours if we 
worked for some of our clients, but instead we all 
decide to stay here. The drive we all have is 
something that connects us. Not as much the drive 
to work 70 hours, but more the drive to do very 
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well. From that perspective I think there’s a strong 
company culture. 
 
We do work a lot. You pretty much have to work 
when the clients want you to. I know some people 
who work 4 days a week, but they still do 40 hours 
in those 4 days. For me this is not the right 
company if you want to work part time. Basically 
you have to do the same work in less days, and you 
still need to be contactable all the time. All the 
people I know who work part time open their 
laptops on their day off. But I think this is the case 
in all kinds of consultancy work, not just at PWC. 
It’s not just that the company put pressure on you 
to work a lot, you also have a lot of pressure from 
the clients. You could turn off your phone and 
laptop, but that wouldn’t be good for your 
relationship with your clients and in the end you 
wouldn’t be happy.  
 
Another strong aspect of the culture is the “up-or-
out-culture”. You should advance and move on. If 
not, you will be on the discussion list. This culture 
is present everywhere, but I think the juniors feel it 
even more. The company expects you to be driven. 
They are trying to make it more acceptable and 
normal for people on principal manager level to stay 
where they are. Moving up is basically selling. If you 
don’t like to sell, it should be perfectly acceptable 
not to. And if you stay at manager level it should be 
accepted as a career as well. PWC has realised that 
we can’t have it like that anymore. Not everybody 
can be a partner. There is a lot between not being 
good enough and becoming a partner. I don’t think 
we are there yet, but it has been openly 
communicated that that is where we want to get. 
 
When I joined PWC I thought that the focus on 
moving on to the next level was one of the things I 
might hate, but I’m actually happy about it. It 
serves a purpose and it works both ways. It helps 
you to grow. After every project we do a project task 
review, to check if you have achieved what you had 
set up to do. To advance you have to show what you 
can do. It is formal, but the partners decide together 
about promotions, so in the end it isn’t very formal.  
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Here you always get credit for what you do, whether 
it’s good or bad or if you work in a tight group. Our 
boss has his eyes and ears open. Some people 
might think it creates competition, but personally I 
don’t think it does. You always help each other. If a 
colleague asks you for information/ help, you 
bloody well do it. There is never an excuse to be too 
busy and it’s completely forbidden to compete for 
clients. 
 
Ok, that’s some of the subjects I came to think of 
when I received your email. I hope that I haven’t 
scared you in any way, because this is a really great 
place to work and I love it here. Please ask me again 
if you have more questions. 
 
Kind regards, 
Astrid 

 
 
Lisa är glad över de svar hon fått, hon känner att hon fått en allmän 
uppfattning av hur det är att arbeta på revisionsbyrå. Hon känner sig 
dock fortfarande osäker på vissa aspekter av arbetslivet i 
Nederländerna. Om jobbet går bra och om hon vill stanna blir ju 
Nederländerna hennes nya hemland. Lisa funderar mycket på hur det 
är att vara kvinna i Nederländerna och hur det är att vara kvinna på 
revisionsbyrån. Hon har uppfattningen att revisionsbyråer är en 
mansdominerad organisation. Hon vet inte riktigt hur hon ska 
formulera sig men, frågvis som hon är, beslutar hon sig återigen för att 
skriva och fråga.  
 
 

Från: lisa@utb.hb.se 
Till: astrid@pwc.com, marieke@pwc.com 
Datum: 2007-04-09  09:50 
Ämne: Re: Re: Re: PricewaterhouseCoopers seeks 
young auditor graduates for the Netherlands 

 
 
Dear Astrid and Marieke, 
 
Thanks a lot for your replies. It has been very 
helpful and I think I understand more about what it 
would be like working at PWC in the Netherlands 
now. I’m still interested in applying for the job, but I 
do have a few more questions. I’ve been thinking 
about a more specific aspect of working in another 
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country, namely how the fact that I’m a woman 
would affect my career. What are you’re experiences 
of being women at PWC? 

 
Best regards,  
Lisa 

 
 

Från: astrid@pwc.com 
Till: lisa@utb.hb.se, marieke@pwc.com 
Datum: 2007-04-12  15:42 
Ämne: Re: Re: Re: Re: PricewaterhouseCoopers 
seeks young auditor graduates for the Netherlands 

 
 
Dear Lisa, 
 
I’m happy to hear that you are still interested in 
applying for the job. I will try to answer this 
question as well, but remember that this is just my 
personal opinion and I’m quite sure you would get 
different answers if you talked to different people. I 
don’t have any children now, and I don’t want them 
either so maybe I have a different perspective than 
someone who does want or already has a family. 
 
I don’t know if you have heard anything about the 
problem with women leaving the company when 
they get higher up in the company? Anyway, there 
is a problem that women at a certain age leave the 
company. This might be because there is a male 
culture, but in our group that is not the case. 
Actually, on this floor everybody is complaining 
about the lack of men. This is a diversity issue, but 
it’s not an issue for me personally. 
 
I know that there are female networks, but I have 
never been a part of that and I won’t take part in 
the future either. I don’t really know anything about 
it. Personally, I don’t think we have a male culture 
here.  
 
For me personally, I think the problem is the fact 
that women have to make decisions and in general 
women are bad at that. When I look at women in 
my age, I am 32, they want a career, they want 
children, they want a weekend away with their 
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boyfriend and they want to meet friends, read 
books, go to the gym and so on. Guys make 
choices. If you see a man with career he has 
generally made choices. My feeling is that women 
want everything, and to me that is the main 
problem. And that’s not a problem that PWC is 
going to solve. 
 
I have to add that if I wanted children I would have 
to choose between that and my career. I would feel 
a constant pressure and I wouldn’t want that 
hassle. Our job is flexible, but that doesn’t mean 
that you always can choose. As I said in the 
previous email, for me this is not the right company 
if you want to work part time. If something needs to 
be finished, it needs to be finished. You have to be 
flexible and childcare in Holland is not flexible. I 
think that there are two problems why women 
leave, one is the masculine culture (which I don’t 
think that we have here) and the other is the part-
time factor. 
 
The situation at the moment is quite interesting. We 
are recruiting like hell at the moment and I think 
that 80 percent of the people we invite for 
interviews are women. In general women tend to 
perform better on the assessment tests. There are 
more women, and that is not good, because the 
ideal is fifty-fifty. And a lot of these women will 
leave because they make different choices, you are 
investing in women who probably wont stay. As I 
said before, on this floor everybody is complaining 
about the lack of men, so now we are trying to get 
some more men on board. But remember that in 
the top, there are a lot of men. 

 
Good luck, 
Astrid 
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Från: marieke@pwc.com 
Till: lisa@utb.hb.se, astrid@pwc.com 
Datum: 2007-04-12  17:59 
Ämne: Re: Re: Re: Re: PricewaterhouseCoopers 
seeks young auditor graduates for the Netherlands

 
Lisa, 
 
I’m glad to hear you are still thinking of applying for 
the job. I think you would really like it here, 
Holland is a nice country and PWC is an 
organisation where everything is possible. I will try 
to answer your question, but I can only speak for 
myself. I will also forward your email to a colleague, 
Anouk, who works on a diversity project here at 
PWC. She will be able to tell you more about the 
general picture here at PWC.  
 
More men than women work here, that’s a fact. 
When we look at the lower levels it’s 50/50, in some 
years even more women than men. But when you 
become assistant manager or managers then 
women start to leave the company because they 
reach the age of 30, 35 and then they have to 
decide what they want, children or a career.  
 
The women who don’t leave the company when they 
have children usually come back working part time. 
That means they have to give up some clients, 
because you can’t do the same amount of clients as 
you did when you were working full time. That’s 
difficult because you have to say no to some 
projects. I would be worried to return to work after 
a longer period of, for example maternity leave. 
PWC values people who are promoting the company 
and do the “extra things”. They do encourage you to 
do that, but you have to do a minimum amount of 
chargeable hours and if you only work 3 or 4 days a 
week you have to spend more time on your clients 
and less time on the “fun” bits. 
 
I really think it’s possible to combine children with 
PWC, but you have to communicate about what you 
want. I think the problem is that some women are 
afraid to say what they want and feel, because they 
think it will influence their career. But if you don’t 
talk to people they won’t know it’s a problem for 
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you. Then it will only be in your own mind and one 
day it will explode and you will leave the company 
because you think you can’t combine children with 
a career.  
 
In Holland it’s still the woman who takes more care 
of the children. Especially the partners often have a 
wife at home who doesn’t work, so they don’t 
understand the problem with combining a career 
with a family. But they have to, because too many 
people are leaving the company. I think the men 
from my age, partners are often older, have wives 
with an education and a career. Those women say 
to their husbands that both should work part time. 
So you see more younger men working part time as 
well. And those men understand completely what 
it’s like for women to combine a career with 
children because they have the same situation at 
home. 
 
You have to understand though that the possibility 
to work part time is not the same everywhere. If you 
work with our registered companies, like Shell, then 
it’s much harder to work part time because the 
deadlines are much tighter. You can have an audit 
in 2 weeks. And then that’s it, you have to do your 
job in 2 weeks. The companies I work with are not 
on the stock exchange market so it’s a bit more 
relaxed. I’m not saying it’s impossible, but it might 
be worth thinking about it when you make choices 
about what to do. 
 
At the moment I think it’s more an advantage than 
a disadvantage to be a woman at PWC. At least at 
this age and level, because PWC has the intention 
to get more women at the top. To be fair it’s not so 
hard to be promoted right now, but if there were 
only a few vacancies I think they would prefer to let 
a woman through. If I don’t do my job right I won’t 
get promoted, of course.  
 
I work with the female network that we have here in 
the Netherlands. I don’t look at it as “women need 
help”, it’s more about getting to know each other 
and learning from each other. All the big companies 
have these projects, like Shell and all the banks. 
PWC is also a big, international company and we 

 47 
 



don’t want to be left behind. I also think that 
women will join these projects because the board 
think it’s important. So one of the reasons I joined 
is because I think it will be good for my future 
career.  
 
I really hope that my answer and opinions will help 
to make your decision to apply easier. Remember 
that everything is possible in this organisation. 
 
Best wishes, 
Marieke 
 
 
 
Från: anouk@pwc.com 
Till: lisa@utb.hb.se, marieke@pwc.com 
Datum: 2007-04-13  10:20 
Ämne: Re: Fw: Re: Re: Re: Re: 
PricewaterhouseCoopers seeks young auditor 
graduates for the Netherlands 

 
 
Dear Lisa, 
 
I got your question from Marieke and I will try to 
answer it. I guess you have, judging from your 
email, a feeling that there is a special culture at 
PWC and I would say that you are right. Since I’m 
not a “professional” here at PWC, I’m a corporate 
physiologist, in other words I don’t work with the 
core business, I’m pretty sure this influences my 
answers and I’m quite sure I will have somewhat 
different answers to your questions than the 
majority of the professionals.  
 
I work on a diversity project. I investigate cultural 
aspects within the organisation, to see how we can 
adapt them to a more open culture. PWC is a very 
uniformed company. Most people have a certain 
profile, like financial experts or micro economists. 
What you tend to see, is that they join the 
company, and they really feel that they need to 
adapt to the culture that already exists. Otherwise 
they won't get work or be able to make friends. The 
problem is that people adapt and tend to forget who 
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they were, which results in the fact that after a 
couple of years they will leave the company. 
 
The most apparent problem is that too many 
assistant managers or managers leave PWC. The 
main issue is that they can’t be themselves and 
they can’t be creative. They gave away too much of 
who they were. Females leave because they don’t 
feel that they get enough space to develop 
themselves or they’re not taken seriously. Right 
now, there are much more men than women within 
the organisation. Because of this females might feel 
that they’re not taken seriously in meetings or that 
they really need to raise their voice to be heard.  
 
I think it’s really important how you present 
yourself as a female. The mistake that most females 
make, is that they become males, they adapt to 
male attitudes at a very young age. When they come 
from the university they don’t see the differences, 
but they realise it when they are in their thirties. 
That’s the layer of women who leave the company. 
They try to show their strengths by acting harder 
than they actually are. In that way, they lose the 
respect that they are trying to get. What is going on 
now is that PWC sends the female managers to 
workshops to learn how to use their female 
capacities in terms of leadership. They have been 
working real hard on adapting to the situation and 
become more male, and now they are sent by the 
company on workshops to become more female 
again. Females need to learn not only to be 
managers, but also to be feminine and use feminine 
capacities. I don’t think females are trained to be 
hard, but they mirror themselves to the 
environment and that is what they see. It’s an 
automatic process and they want to be part of the 
group so they adapt themselves to the group in 
terms of behaviour, looks etc. This is why we have 
the network, to create awareness about this 
problem.  
 
The female networks are really good and it’s a good 
idea, but the women sometimes tend to say that 
they don’t need this kind of attention and help. 
Women are supposed to help each other, but 
instead they are hardest against each other and 
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competitive. Women talk about each other. They 
need support and help, but when it is offered they 
say that they don’t need it. 
 
When it comes to the choice between a career and 
having children there is a social pressure issue. On 
one hand they really want to stay at home with 
their children. You are a female so you really feel 
the need to have kids. On the other hand there is 
the social pressure from the company. They feel like 
they need to divide themselves in bits and pieces to 
be able to do the job as well as being a good mother 
and wife. From the company’s side we are trying to 
create a space for females, so that they can choose 
and be a mother for as long as they need to. The 
space is created, but there is also the social 
pressure. Women feel that it is not possible even if 
it is. What they experience after they had their 
maternity leave and start working is that they 
immediately get called into the clients’ and they 
realise or feel that their colleagues really don’t 
understand or give them the space that they need 
to recover. What happens then is that they adapt to 
the company and that is the problem. At some point 
they will say “I can’t do this, I need to make a 
choice, so I will leave”.  
 
There are people who work part time, but they are 
not the majority within PWC. You need to be quite 
strong to make this decision, especially as a 
woman, since you have these maternity issues and 
you feel that you need to prove yourselves towards 
the males. It is difficult for females. I would say it’s 
a question of having kids or not having kids. These 
females they are so stuck in what they have been 
working on for a long time, and now they are 
running into their biological clock. It’s really hard to 
make these decisions. I think that men don’t realise 
that females have to deal with all these questions. 
For them it is easy. Of course they have issues as 
well. If you work part time, you’re not a real man 
etc.   
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The hierarchy and strive to go up to the next level is 
very much present within PWC. It is a real “grow-
or-go-organisation”. But there are social changes 
within our society. People feel more the need to 
work on their personal development and not only 
their professional development. The younger people 
are freer and tend to work on their work/life 
balance in a more aware way and they are more 
aware of the fact that they need a work/life 
balance. The directors are older, they are more 
driven to perform.  
 
My advice to females would be to make your choice 
and just stay yourself. Even if you are different, if 
you do perform, you will be accepted in the end. I 
think that’s something that I see more and more, 
more people think like this and they profile 
themselves in the way they feel like they should. 
That’s the trend right now. Being authentic.  
 
Best regards, 
Anouk 
 
  

Nu känns det bättre. Lisa har fått veta mycket om saker som hon tidigare bara 
hade obestämda funderingar om. Tänk vad mycket man kan få reda på om 
man bara vågar fråga. Lisa tycker att informationen hon fått är bra på många 
sätt, men hon har svårt för att relatera den till något eftersom hon inte vet hur 
det är att arbeta på revisionsbyrå här i Sverige. Hon bestämmer sig än en 
gång för att ta reda på hur det egentligen ligger till och mailar därför till en 
kvinnlig medarbetare på revisionsbyrån här i Sverige. 
 
 

Från: lisa@utb.hb.se 
Till: gunilla@pwc.com 
Datum: 2007-04-16  08:01 
Ämne: Arbeta på PWC 

 
 

Hej Gunilla! 
 
Mitt namn är Lisa och jag är intresserad av att söka 
ett utannonserat jobb på PricewaterhouseCoopers i 
Nederländerna. Jag är nyfiken på hur det är att 
arbeta på er byrå, inte bara i Nederländerna utan 
också i Sverige. Därför undrar jag om du skulle vilja 
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berätta hur du upplever det att arbeta på 
revisionsbyrå och vad dina erfarenheter som kvinna 
på PWC är.  

 
Tack på förhand, 
Lisa  
 
 

Lisa går och funderar på hur stora skillnaderna mellan länderna 
egentligen är och blir därför väldigt glad då hon inser att hon fått ett 
snabbt svar. 
  
 

Från: gunilla@pwc.com 
Till: lisa@utb.hb.se 
Datum: 2007-04-16  17:30 
Ämne: Re: Arbeta på PWC 

 
 
Hej Lisa! 
 
Kul att du är intresserad av att arbeta på vår byrå. 
Kontoret jag arbetar på är ett medelstort kontor inom 
Öhrlings och jag tror att det är likt de flesta PWC-
kontor runtom i Sverige, med undantag för de stora 
kontoren i storstadsregionerna. Jag har 
vidarebefordrat din förfrågan till ett par av de yngre 
tjejerna här på kontoret så att du även kan få deras 
syn på hur det är att arbeta här. Anna är ung och 
nyanställd, så det kan vara intressant för dig att får 
veta hur hon tycker att det är. Louise har jobbat hos 
oss i ett par år och har nyligen varit mammaledig. 
Jag skickar också din fråga till Nina, som arbetar på 
ett större kontor, eftersom jag misstänker att vissa 
saker kan upplevas annorlunda där. På ett mindre 
kontor arbetar man oftast med lite av varje, på större 
kontor är man mer nischad.  
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Det här är mina erfarenheter efter dryga 20 år i 
branschen: 
 
Jag tycker att vi har en väldigt öppen stämning och 
dialog här på kontoret. Även när det gäller 
arbetsuppgifter så är det öppet fördelat och alla gör 
allt mer eller mindre. Arbetsfördelningen beror enbart 
på kunskapsnivå. Jag har aldrig upplevt någon 
konkurrens, men kanske är det annorlunda på större 
kontor.  
 
När man börjar här har man en ganska klar 
utvecklingsplan som leder fram till att man blir 
kvalificerad revisor. Följer man planen ska det ta 5 år 
att bli kvalificerad. Om man vill så finns alltid 
möjligheten att gå vidare även på andra sätt och det 
är något vi uppmuntrar, det kan till exempel röra sig 
om jobb utomlands och byte av kontor. Byrån 
erbjuder väldigt många bra möjligheter på det viset. 
Om man till exempel har en speciell utbildning eller 
ett specialområde så kan man flytta till ett annat 
kontor för att få möjlighet att jobba med en viss typ 
av företag. 
 
Förutom vissa kundevenemang spenderas inte 
mycket tid på aktiviteter utanför arbetstid. Anställda 
inom koncernen träffas årligen i något som kallas för 
Turspelen. Det är väldigt roligt. Utöver det brukar vi 
anordna en vårfest och en julfest varje år, det är tre 
årliga återkommande händelser. 
 
Vi har en väldigt sned arbetsfördelning i det här 
jobbet. Större delen av alla bolag har årsbokslut 
31/12. Från januari till juli är vi därför oerhört tungt 
belastade. Tanken är att vi ska jobba mycket på 
våren och ta ledigt lite mer på sommaren och hösten. 
Jag tycker det fungerar jättebra och det är ett ganska 
fritt arbete. Om jag känner för att vara ledig en 
tisdag, så kan jag vara det och gå hit en lördag 
istället. Och det finns möjlighet att arbeta hemifrån. 
Naturligtvis måste man stämma av om man ska 
jobba med någon annan eller har klientbesök. 
Friheten är en av de absolut största fördelarna i det 
här jobbet! Det passar mig jättebra att man kan styra 
lite som man vill. Jag har alltid min mobiltelefon på, 
så jag är tillgänglig när som helst. Det stör mig inte. 
Jag tycker att har man telefon genom jobbet får man 
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räkna med att svara. Är jag däremot på semester är 
det ingen som förväntar sig att jag ska svara.  
 
Det har alltid varit en jämn fördelning mellan män 
och kvinnor på kontoret, men just nu tror jag att det 
är lite övervikt på tjejer. Det är dock inte så många 
tjejer som är delägare. Men det kommer nog, vid varje 
utnämning är det fler kvinnor som blir delägare. 
Målsättning på byrån är ju att få fram tjejer. Jag vet 
inte varför, men ofta är det svårare för en tjej att göra 
raketkarriär. Oftast har man några år då man är 
mammaledig så det kanske tar längre tid. Jag tycker 
att man märker på byrån att man är väldigt medveten 
om att det är ett problem att det inte finns lika 
många tjejer i toppen. Jag har själv aldrig upplevt att 
folk har varit negativa till att man är tjej, snarare 
tvärtom faktiskt. Något annat som är tydligt när det 
gäller uppdelningen män/kvinnor är att betydligt fler 
tjejer jobbar med redovisning och fler män inom 
revision. 

 
Hoppas att detta besvarade några av dina 
funderingar och återkom gärna om du har fler frågor. 
Lycka till med din jobbansökan! 
 
Med vänlig hälsning, 
Gunilla 

 
 

Lisa är glad att Gunilla har vidarebefordrat hennes mail till fler 
medarbetare och hoppas på att de ska kunna komplettera hennes svar. Det 
visar sig att hon inte behövde vänta länge på nästa mail. 

 
 
Från: louise@pwc.com 
Till: lisa@utb.hb.se 
Datum: 2007-04-17  08:10 
Ämne: Re: Fw: Re: Arbeta på PWC 

 
 
Gomorron Lisa! 
 
Jag heter Louise och har arbetat på PWC i 6 år, på 
två olika kontor. Ganska nyligen var jag mammaledig 
i 10 månader, men är nu tillbaka på jobbet på heltid. 
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Jag hoppas att mina erfarenheter ger dig svar på dina 
frågor. 
 
Jag tycker att vi har en öppen stämning på kontoret. 
Det är få gånger som en dörr på kontoret är stängd 
och det är bara att fråga vem som helst om man 
undrar över något. Alla hjälper alla. Om en dörr 
skulle vara stängd så innebär det att personen sitter i 
möte.  
 
En företeelse som är ganska känd från 
revisionsbyråer är den så kallade klädkoden. Jag 
tycker inte att det finns någon direkt klädkod här, 
men däremot tror jag att du hade fått helt andra svar 
om du frågat någon på de större kontoren. Det är ”hel 
och ren” som gäller här. Sen är det olika beroende på 
vilken klient jag ska till. Ska jag till en lantbrukare så 
kommer jag inte uppklädd, utan då går jag dit i 
jeans. Ska man till en bank så kanske jag sätter på 
mig någonting bättre. 
 
När det gäller tider så har vi flextid. Har man bestämt 
ett möte då är man här, men i övrigt är det väldigt 
flexibelt. Vi har 3G-kort som gör att man kan sitta 
hemma och jobba om det skulle vara så. Sen har vi 
mobil så att man kan bli nådd. Vi har en otroligt bra 
chef när det gäller arbetstider. Har man barn, som 
jag, så kan man sitta hemma och jobba. Det är ju 
lättare att vara här, men möjligheten finns. Vår chef 
är väldigt familjär. Han har prioriterat sin egen familj. 
Han tycker att det är viktigt att man binder sig och 
skaffar familj. Sen finns det självklart också de 
partners som jobbar till åtta varje kväll.  
 
Att alltid vara tillgänglig ingår i ett arbete där man 
ansvarar för klienter men jag tycker, och det är 
säkert olika, att är man ledig så behöver man inte 
svara i mobilen. Är man påskrivande revisor och 
ansvarig så finns det ett större krav på att kunna bli 
nådd. Jag har blivit jagad på min privata mobil när 
jag haft semester, men har man semester så behöver 
man inte svara, tycker jag. 
 
Det gäller att sätta sig i viss respekt på kontoret, man 
måste sätta vissa gränser för hur mycket jobb man 
tar på sig. I början hade jag svårt för att säga nej. Det 
finns kollegor som bara slänger till dig ett papper och 
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förväntar sig att det ska vara klart till imorgon. Det 
finns alltid att göra, man skulle kunna jobba hur 
mycket som helst. Det är ingen som säger till dig att 
du ska gå hem. Säger man inte nej då får man jobb 
så att man drunknar.  
 
Efter min mammaledighet var jag bestämd och 
kommunicerade att ”nu går jag tillbaks på 100 %, 
men det är 100 % och inte 120 %”, som det faktiskt 
har varit tidigare. Det har varit ok. Sen så känner 
man ju själv att när alla jobbar häcken av sig då 
kanske man jobbar lite mer. Jag lämnar ju inte över 
jobb till någon annan som har ännu mer. Men visst, 
är det dagishämtning klockan 5 så är det. 
 
Jag tror att min chef blev överraskad när jag sa att 
jag ville vara hemma 10 månader och att jag ville 
komma tillbaka till januariperioden när vi har som 
allra mest att göra. Mitt val handlar om att jag tycker 
det är roligt att jobba och de större uppdragen vill jag 
inte riktigt släppa. Jag jobbade lite, inte mycket, 
under mammaledigheten. Initiativet till att jobba 
under ledigheten kom från mig. Däremot tror jag att 
det är mindre accepterat av den äldre generationen 
att killar är pappalediga under en längre tid och att 
det av den anledningen kan vara svårare för dem att 
komma tillbaka till arbetet. 

 
Avancemang inom byrån är det normala och jag har 
följt den utvecklingen, så det har inte varit något 
onaturligt. När det kommer till titlar så tycker inte jag 
att det är särskilt viktigt. Jag har aldrig tänkt på att 
jag är associate eller manager, men jag tror samtidigt 
att om du frågar någon på ett större kontor så blir det 
mer betydelsefullt. Att avancera är nog också 
viktigare på de kontoren. Man kan säkert få 
påtryckningar om att bli auktoriserad när behovet av 
fler behöriga uppstår på kontoret. Om du inte 
avancerar så märks det i lönekuvertet, men det är ett 
val man själv gör. Man kan säkert bli uppskattad 
ändå. 
 
När man avancerar inom byrån tror jag att kraven på 
att ha ett stort nätverk blir större än vad det är för 
mig nu. Om man är påskrivande revisor och partner 
så ska man ta in mer kunder, vilket gör att jag tror 
att krav på nätverkande blir annorlunda. På 
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utvecklingssamtal så kommer det ofta upp en punkt 
om nätverk. Det är bra att nätverka, men det har inte 
varit något krav hittills. 
 
Jag tycker det går bra att kombinera jobb och familj. 
Det är ju inte alltid helt lätt att få det att gå ihop, 
men det handlar mest om praktiska grejer. Företaget 
försöker på olika sätt lyfta fram kvinnor, men det är 
ju en annan sak om det blir så. Sen finns det ett 
konstigt fenomen att män lyfter fram män, men 
kvinnor lyfter inte fram kvinnor…  
 
Hör av dig om det är något mer som du undrar över! 
 
Hälsningar, 
Louise 
 
 

Samma dag får Lisa ytterligare ett mail och hon läser det med stort intresse. 
 
 

Från: anna@pwc.com 
Till: lisa@utb.hb.se 
Datum: 2007-04-17  09:51 
Ämne: Re: Fw: Re: Arbeta på PWC 

 
 
Hej Lisa,  
 
Eftersom jag själv är relativt nyutexaminerad så 
hoppas jag att mina erfarenheter kan hjälpa dig. 
Först och främst vill jag säga att det i det här yrket är 
jätteviktigt att man kan prata med folk, att man är 
social och kan kommunicera med alla kontakter man 
har. Det hjälper inte med höga betyg i något ämne 
som man inte använder praktiskt.  
 
Det första man kommer i kontakt med är klädkoden. 
Hos oss, på det här kontoret, är det ingen direkt 
regel, ”hel och ren” bara. Däremot så är det jättestrikt 
på de större kontoren i storstadsregionerna. Om jag 
är på kurs eller besök på andra kontor då klär jag 
upp mig, men annars är det typen av klient som 
avgör kläderna. 
 
Arbetstiden är flexibel. Det är väldigt fritt och bara 
ingen kund blir lidande så kan jag lägga upp arbetet 
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hur jag vill, bara jag gör mitt jobb. Däremot är det 
viktigt att jobba mycket. På kontorsmöten frågar de 
ofta om det är ”någon som har för lite att göra”, det är 
aldrig någon som frågor om man ”har för mycket att 
göra”. Under våren är det extra mycket jobb och det 
blir mycket övertid. Det är sällan att de som jobbar 
80 % bara jobbar 80 % även om det står det i 
papperna. Så är det för de flesta som jobbar på 
redovisningsbyrå. Det är ganska skönt att kunna 
vara ledig på sommaren istället. Om man inte har 
mer jobb att göra en dag så är det helt okej att gå 
hem. Kan jag gå hem tidigt så gör jag det.  
 
Det är ingen som säger att du ”ska jobba på lördag”, 
men när du har tillräckligt mycket att göra så måste 
du. Alla har lika mycket att göra, så du kan inte ge 
bort det till någon annan. Vår chef var väldigt bra när 
jag började. Jag fick in jätte jättemycket till mig i 
början och till slut tänkte jag att ”det här går inte”. 
När man är ny har man ingen koll på hur lång tid 
saker tar. Då kom i alla fall chefen in till mig och sa 
att jag måste vara beredd på att säga nej, för det går 
inte annars. Det är accepterat att säga nej.  
 
Jag har lärt mig att säga nej och det finns folk som 
jobbar mycket mer än mig. Jag har bestämt mig för 
att jag ska träna ett par gånger i veckan för annars 
blir det inte bra i längden. Då tar jag hellre någon 
lördag då och då för att jobba ifatt, så att man inte 
sitter här till klockan åtta på kvällarna och är helt 
slut. Jag försöker gå senast halv sju, sju.  
 
Jag har ingen mobil genom jobbet, men det händer 
att kollegor ringer på min privata mobil när jag är 
ledig. Under semestern svarar jag inte. Jag känner 
ingen stor press på att alltid vara tillgänglig. Mail kan 
jag kolla via datorn hemifrån, men det gör jag ännu 
inte. Jag kommer nog att göra det, men jag försöker 
koppla bort siffror och så när jag är hemma. Det är 
inget krav på att ha dator och kolla av mail hemma, 
men det är bra när man är sjuk, för man har inte tid 
att vara sjuk.  

 
När det gäller att avancera så är det mer så att man 
ska klättra om man jobbar med revision, jag jobbar 
med redovisning. De stegen som finns inom revision 
finns inte inom redovisningen, vilket är jättedåligt och 
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jag skulle faktiskt, om jag ska vara ärlig, vilja att de 
fanns. Men vi satsar på affärsservicen, som det heter 
med redovisning, och utvecklar en karriärstege. Jag 
väntar tills lönesamtalet, då får jag veta om jag har 
klättrat eller inte, men jag skulle inte sluta för att jag 
känner att jag inte har kommit upp. Jag tror inte att 
det skulle vara några problem att stanna lite längre 
på ett steg om man vill, men för sin egen del, klättrar 
man inte så kommer man heller inte upp i lön. 
 
På kontoret pratar alla med alla, det gör de verkligen. 
Här är jätteöppen stämning och man kan fråga vem 
som helst. Jag hade ju ingen erfarenhet, så jag hade 
jättemycket frågor när jag började här och det var 
aldrig några problem. När man är ny får man fråga 
om hjälp hela tiden och de kommer in och sitter hos 
en. Vi har en bas för nyanställda som man ska läsa 
och sen får man lära sig om programmen och annat 
av kollegorna.  
 
Alla nya får en handledare och alla anställda har en 
egen coach. Coachen hjälper till med 
utbildningsplanering och det är coachen man ska 
prata med om man har något problem. Jag tror i och 
för sig att man pratar och säger det till de flesta här 
på kontoret om man skulle ha något problem. Man 
går in till någons rum och så får man ur sig det och 
så är det bra sen.  
 
Det är en viss uppdelning mellan de som jobbar med 
redovisning och de som jobbar med revision här på 
kontoret. Det anses av de äldre som mer prestigefyllt 
att jobba med revision. Man är olika värd beroende 
på om man arbetar med revision eller redovisning. 
Ingen är ohövlig, det är en känsla man har bara. 
Utanför jobbet så märks det ingen skillnad på vem 
som jobbar med vad. Det är större skillnad mellan 
revision och redovisning än mellan de olika nivåerna 
inom revision.  
 
När det handlar om respekt så tror jag att åldern 
påverkar mer än kön. Det är ingen skillnad på tjejer 
och killar, då är istället åldern en viktigare faktor. 
Men jag tycker inte att det är något problem. När 
man själv är i 40-50 årsåldern tycker man kanske att 
det är konstigt att en person som precis har gått ut 
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skolan säger hur man ska göra. Därför är det viktigt 
att kunna ta folk.  
 
Det här är mitt drömjobb eftersom jag vill jobba med 
redovisning och jag får testa så många olika 
arbetsuppgifter, olika branscher och företag. Jag trivs 
mycket bra här och tycker att detta är ett roligt jobb.  
 
Hoppas att min erfarenhet som ny har besvarat några 
av dina frågor. Hör gärna av dig igen om du får fler 
frågor. 
 
Ha en bra dag, 
Anna 
 
 

Lisa tycker att Annas svar var roligt att läsa eftersom hon inte har arbetat så 
länge ännu, till skillnad från några av de andra medarbetarna. Snart får Lisa 
också ett mail från en medarbetare på ett större kontor och hon tycker att 
hon gjort allt hon kunnat för att få en så komplett bild som möjligt. 

 
 

Från: nina@pwc.com 
Till: lisa@utb.hb.se 
Datum: 2007-04-18  11:15 
Ämne: Re: Fw: Re: Arbeta på PWC 

 
 
Hej Lisa, 
 
Jag heter Nina och arbetar på ett av PWC´s större 
kontor i Sverige. Gunilla vidarebefordrade ditt mail 
till mig och bad mig berätta om hur det är att arbeta 
här.  

 
Det här är en arbetsplats som attraherar ambitiösa 
personer, vilket gör att många är fokuserade på 
karriär och resultat. Detta uppmuntras också på 
olika sätt. Men det finns absolut en acceptans för att 
inte ha denna inriktning men då avstannar också 
avancemanget i karriärstegen. 
 
Vi har titlar för medarbetares professionella nivå, där 
erfarenhet och kompetens styr vilken titel 
medarbetaren får. Titeln definierar ansvar och 
arbetsuppgifter och är särskilt viktig på större 
uppdrag, där det är viktigt att teamet har en 
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spridning bland de professionella nivåerna. Viss 
prestige har definitivt titlarna då de innebär olika 
kunskapsnivåer och dessutom delvis ligger till grund 
för lönesättningen. Det har även historiskt sett 
ansetts mer viktigt att arbeta med stora bolag men 
detta är något man aktivt försöker arbeta bort med 
målsättningen att det inte ska spela någon roll om 
man inriktar sig mot stora eller små företag. Jag 
upplever inte någon konkurrens på den professionella 
nivån jag befinner mig på (Assistant Manager). Högre 
upp i karriärstegen finns säkert en större konkurrens 
då det blir en större selektering i avancemanget.  
 
Jag upplever inte någon skillnad mellan kvinnor och 
män på den nivån jag befinner mig. Jag vet att 
kvinnor på min nivå kan uppleva att det är svårt att 
kombinera yrket med en mammaroll. Samtidigt är 
byrån en mycket bra arbetsplats vid föräldraledighet 
(ger exempelvis ekonomisk ersättning utöver 
Försäkringskassan). Det är definitivt accepterat att 
vara mammaledig. Samtidigt är det mer ovanligt att 
män är pappalediga någon längre period. För egen del 
tror jag att det går att kombinera barn och karriär 
även om det kan vara ett svårt pussel. Jag tror att för 
att fortsätta klättra inom byrån krävs fulltidsarbete 
och stort engagemang, vilket föräldraskap kan 
försvåra och medföra att avancemangstakten 
avstannar, om än inte avtar.  
 
Jag ägnar en viss tid till aktiviteter utanför arbetet 
men som ändå på olika sätt är arbetsrelaterade 
exempelvis föreläsningar, kundmiddagar och 
afterwork. Jag tror att detta absolut kan främja en 
karriär då nätverkande och kontaktnät är direkt 
avgörande för framgång i yrket.  
 
Hör av dig om det dyker upp fler frågor. 
 
Hälsningar, 
Nina 
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Det verkar inte så tokigt ändå, att vara kvinna på revisionsbyrå. 
Möjligheterna att göra karriär verkar många och det är ju det Lisa vill. I 
alla fall nu… tror hon. Lisa har fått svar på de flesta av sina funderingar 
och ovissheten om hur arbetslivet på en revisionsbyrå är känns mindre. En 
del av hennes tidigare åsikter blev bekräftade medan andra inte stämde alls. 
Lisa bestämmer sig för att hon inte kan få veta mer nu, utan att prova själv. 
Exalterad och målmedveten fattar Lisa ett beslut. Det är dags att pröva 
lyckan och få veta om hon har det som krävs för att få jobbet. 
 
 

Från: lisa@utb.hb.se 
Till: info@pwc.com 
Datum: 2007-04-20  17:15 
Ämne: Re: PricewaterhouseCoopers seeks young 
auditor graduates for the Netherlands 
Attachments: CV 
            Cover letter 

 
 Dear Sir/Madam, 

 
Please find attached my CV and cover letter. 
 
Looking forward to hear from you. 
 
Best regards,  
Lisa 
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5. Analys 
 
I kapitel fem görs en djupgående och noggrann analys av det som framkom i 
den empiriska undersökningen relaterat till den teoretiska referensramen 
och frågeställningen. Här beskrivs således de resultat som kommit fram 
under processens gång. 
 

5.1 Hofstedes kulturella dimensioner 
 
Uppsatsens syfte har varit att med utgångspunkt i Hofstedes teorier om 
kulturella dimensioner locka till en diskussion med respondenterna och 
därefter förmedla materialet på ett engagerande sätt till läsaren. Slutligen 
försöker vi finna svar på frågan om och i så fall vilka skillnader som 
existerar mellan kvinnors upplevelse av arbetssituationen i Nederländerna 
respektive Sverige. Syftet har aldrig varit att granska Hofstedes teorier, utan 
snarare att utifrån hans synsätt få till stånd en intressant diskussion.  
 
Det kan tyckas, vid en granskning av det empiriska materialet, att vissa 
aspekter har fått större utrymme än andra. Det är ett faktum som beror på 
valet av intervjumetod. Den kvalitativa intervjumetoden innebär att 
respondenterna har getts utrymme att själva ta upp aspekter som de anser 
vara relevanta i sammanhanget. Tillvägagångssättet leder därför automatiskt 
till att innehållet i varje enskild intervju kan variera en hel del. Författarna 
anser att det här är en fördel jämfört med mer traditionella intervjumetoder, 
där ett visst antal i förväg formulerade frågor ska avhandlas under intervjun. 
Det innebär att vi som författare inte låser oss vid vår förförståelse, utan är 
öppna för nya infallsvinklar och synsätt. En effekt av det kan dock bli att 
vissa områden får mer uppmärksamhet än andra. Vi tolkar det som att 
respondenterna helt enkelt anser att de här områdena har större påverkan än 
övriga områden.  
 
En generell trend under intervjuerna var att mer tid lades på diskussioner 
som kan kopplas till ”maktdistans” och ”maskulint kontra feminint” än 
dimensionerna ”kollektivism kontra individualism” och 
”osäkerhetsundvikande”. Respondenterna verkade vara mer förtrogna med 
nämnda områden, vilket visade sig i att de hade mer att berätta eller att de 
återkom till dem vid flera tillfällen under samtalets gång. Det återspeglas 
tydligt i mailkonversationen, där en stor andel av materialet behandlar just 
”maktdistans” och ”maskulint kontra feminint”. Det kan vara värt att påpeka 
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att författarna under intervjuernas gång aldrig nämnde Hofstedes termer, 
uppdelningen blev tydlig först då en analys av materialet gjordes.  
 
Det har under processens gång blivit uppenbart för oss att genomförandet av 
en studie som innebär att jämföra kulturen i olika länder inte är något lätt 
och självklart. Det finns många aspekter som påverkar hur en människa 
upplever saker och ting, en av alla dem är vilket land hon lever i. För att bara 
nämna några skulle andra uppenbara aspekter kunna vara ålder, position eller 
utbildning. För att över huvud taget kunna genomföra en jämförande studie 
är det dock nödvändigt att på något sätt avgränsa sig och dela in människor i 
grupper. En uppdelning i form av länder är en naturlig följd av den redan 
existerande världskartan. Det innebär inte att det på något sätt skulle vara 
den bästa uppdelningen, det är en möjlighet av många, men det är praktiskt 
att använda en välkänd uppdelning.     
 

5.2 Att arbeta på PWC 
 
Det förefaller råda en relativt lättsam stämning på kontoren i båda länderna. 
Det är lätt och välkommet att ställa frågor och alla pratar med alla. Samtliga 
respondenter vittnar om en öppen och informell atmosfär. En av 
respondenterna uttrycker sig “if a colleague asks you for information/help, 
you bloody well do it. There is never an excuse being to busy. You always 
help each other.” Det är även författarnas uppfattning att stämningen verkar 
vara relativt avslappnad, även om det var en viss skillnad på kontoren i 
Nederländerna och kontoret i Sverige. Det här tror vi beror främst på 
skillnaden i storlek på kontoren. Då kontoren i Nederländerna var större gav 
de ett något mer formellt intryck. Det ska dock understrykas att författarnas 
bild av stämningen baseras på enstaka, korta besök och därför bara kan vara 
representativt för ett ”första intryck”.   
 
Mindre kontor, i antalet anställda räknat, är den normala och vanligaste 
formen av kontor i Sverige. I Nederländerna är färre men större kontor det 
normala och den här uppdelningen är kanske främst ett resultat av nationens 
geografiska storlek och befolkningstäthet. Sverige är ett stort och avlångt 
land med relativt utspridd befolkning, undantaget storstadsregionerna, 
medan Nederländerna är ett mycket mindre land med större och mer jämt 
fördelad befolkning. 
 
Att arbeta med revision och redovisning innebär ett krav på att hålla sig till 
regelverket. Arbetet styrs alltså till stor del av de redovisningsmässiga regler 
som finns. När det gäller arbetssättet i stort verkar det vara tämligen fritt. 
Respondenterna är ofta ute hos klienter och många av respondenterna 
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menade att de oftast inte riktigt vet var kollegorna är eftersom de ofta 
befinner sig på någon annan plats än just kontoret. Det finns möjlighet till 
flexibel arbetstid, dock är tillfällena att utnyttja den här förmånen begränsade 
på grund av den stora arbetsbelastningen. 
 
Även om alla respondenter, oavsett land, sa att fritiden är mycket viktig och 
något de värdesätter verkade respondenterna i Nederländerna lägga ner mer 
tid på sitt arbete och aktiviteter relaterade till arbetet. Det verkade vara mer 
självklart för dem att alltid vara nåbara och att alltid ställa upp. En 
respondent berättade att hon läser sina e-mail varje dag, även helger och 
lediga dagar, enda undantaget är då hon är bortrest på semester. En annan 
respondent säger att de mer eller mindre förväntas jobba när klienterna 
efterfrågar det. Det ska dock tilläggas att respondenterna inte verkade se det 
här som ett problem, utan snarare en naturlig del av det val av arbete och 
arbetsplats de gjort. 
 
Respondenterna i Sverige säger även de att det finns en viss förväntan från 
andra att vara nåbar, även på sina lediga dagar, och att de har viss kontakt 
med arbetet även på ledig tid. De anser dock att det är vikigt att lära sig säga 
nej och sätta gränser. Om en medarbetare inte vill bli nådd får telefonen 
stängas av, det är upp till var och en.  
 
Eftersom arbetsbördan är konstant hög verkar en viktig egenskap vara att ha 
förmågan att säga ifrån och inse sina begränsningar. Det verkar vara mer 
regel än undantag att ett heltidsjobb i praktiken innebär ett antal fler timmar 
än de 40 som är praxis. ”Man skulle kunna jobba hur mycket som helst” och 
”på varje kontorsmöte så är det någon som frågar om det är någon som har 
för lite att göra, det är aldrig någon som frågar om man har för mycket att 
göra” är kommentarer som visar på en hög arbetsbelastning. Att inte säga nej 
och sätta gränser är detsamma som att ”drunkna i jobb”. Särskilt 
respondenterna i Nederländerna vittnar om svårigheterna kring att jobba 
deltid. Deltidsarbete är en teoretisk möjlighet, men i praktiken verkar det 
svårt att få ihop det. Ett citat som sammanfattar situationen är följande, ”For 
me, if I wanted to work part-time, I wouldn’t do it here. Basically you have 
to do the same work in less days, and you still need to be contactable all the 
time.” 
 
I Nederländerna ägnade respondenterna mycket tid åt arbetsrelaterade 
aktiviteter efter ordinarie arbetstid. Aktiviteterna varierar, det kan handla om 
att hålla föreläsningar, medverka på middagar som representant för företaget, 
gå på afterwork eller anordna en privat tillställning för kollegorna. Att inte ta 
sig tid att marknadsföra sig själv och företaget, umgås privat med 
jobbarkompisarna och ragga kunder associeras som något negativt. 
Respondenterna ansåg att karriärmöjligheten förbättras i och med fler 
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exponeringstillfällen. Detsamma gäller mer informella träffar med 
kollegorna, en respondent berättade att hon uppfattar det som en oskriven 
regel att med jämna mellanrum anordna middagar för kollegor. Samma 
respondent sade också att om chefen föreslår någon form av aktivitet efter 
arbetstid så följer man med, såvida det inte finns mycket goda skäl för att 
inte göra det. Även om det inte med automatik innebär att dina 
karriärmöjligheter försämras om du inte deltar på allt som anordnas, gör det 
sannolikt att det tar längre tid att avancera. Karriärmöjligheterna verkar 
således öka om du har ett stort nätverk, känner rätt personer och visar att du 
är beredd att lägga ner din fritid på arbetsrelaterade aktiviteter utöver 
ordinarie arbetsuppgifter.   
 
På det medelstora kontoret i Sverige ansåg respondenterna att lite tid ägnas 
åt arbetsrelaterade åtaganden utanför arbetstid. Några gånger om året träffas 
kollegor från olika kontor och ibland deltar de på kundevenemang. Främst 
beror mängden aktiviteter av det här slaget på vilken typ av arbetsuppgifter 
medarbetaren har och om uppgiften är att värva nya kunder till byrån. Att 
delta på aktiviteter efter arbetstid var inget som respondenterna trodde skulle 
påverka karriärmöjligheten något nämnvärt, även om de berörde att det kan 
tas upp på utvecklingssamtal. Även om medarbetarna på kontoret i Sverige 
menade att mycket lite tid ägnades åt den här typen av aktiviteter, betonades 
vikten av att synas och höras också i det privata för att på så sätt 
marknadsföra byrån och eventuellt värva nya kunder. 
 
En viktig egenskap vid arbete på revisionsbyrå är att kunna ta egna initiativ. 
Att visa sig driftig och framåt uppmuntras och det är således viktigt att visa 
på idérikhet, vare sig det gäller arbetsrelaterade frågor eller mer privata 
saker. Att föreslå och organisera en skidweekend kan vara minst lika viktigt, 
och något som ger pluspoäng vid utvecklingssamtal, som att visa 
framfötterna i det dagliga arbetet. Att idérikedom även på det privata planet 
premieras var mer framträdande i Nederländerna. En anledning till det kan 
vara att de helt enkelt verkar lägga ner mer tid på aktiviteter utanför 
arbetstid. I stort är dock initiativförmåga något som premieras på PWC.   
 
Det målas i Nederländerna upp en bild av en arbetsplats som i grund och 
botten kan beskrivas som maskulin. Vi får vissa antydningar om att det av 
somliga i organisationen anses fint att jobba mycket, att säga att man jobbar 
60 timmar i veckan skulle alltså inge en viss respekt. Arbetet utgör en stor 
del av respondenternas liv, särskilt i Nederländerna. Även om 
organisationerna idag till och med verkar ha svårt att rekrytera män, förhåller 
det sig fortfarande så att äldre män är i majoritet på de högre positionerna i 
båda länderna. Respondenterna säger att de inte i den dagliga verksamheten 
påverkas av det faktum att de högre positionerna innehas av män, men de 
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tror att de skulle kunna stöta på mer problem om de befann sig på eller i 
närheten av de nivåerna. 
 
Även om respondenterna säger att de inte märker av att det högsta skiktet 
består av mestadels män fick vi ett tydligt exempel på det. En av 
respondenterna i Nederländerna uttryckte oro över hur det skulle vara att 
komma tillbaka efter en mammaledighet. Det råder en snabb förändringstakt 
på de regler som det arbetas efter inom revision och att vara borta en tid 
innebär att hamna efter. Det finns inget organiserat introduktionsprogram för 
de som varit borta en längre tid och därför kan det upplevas som jobbigt att 
komma tillbaka. Vi tycker att det här är ett klart och tydligt exempel på att 
organisationen inte är anpassad efter kvinnors behov, vilket vi tror beror på 
att män historiskt sett har utgjort normen för de anställda. Tidigare var 
kvinnor i minoritet i organisationen och i dag råder fortfarande manlig 
dominans på de högre positionerna. Således har det inte funnits någon 
kunskap och erfarenhet om frågor kring mammaledighet och hur det upplevs 
att komma tillbaka efter en längre tids arbetsfrånvaro och frågan har därför 
inte prioriteras.  
 

5.3 Hierarkier, konkurrens och ”up-or-out” kultur 
 
Den karriärstege som finns inom flera revisionsbyråer är något som många 
hört talas om och som ofta verkar avskräckande. Respondenterna förhåller 
sig dock väldigt avslappnade inför det här fenomenet. Det som i mångas 
ögon kan verka vara ett incitament till konkurrens, verkade i själva verket 
endast ses som en naturlig utvecklingsprocess. Respondenterna ansåg inte att 
det skapade konkurrens eller rivalitet mellan kollegor. De påpekade att 
nivåerna endast är en professionell nivå och inte påverkar den allmänna 
relationen bland medarbetare. Det leder dock, framförallt i Nederländerna, 
till en förväntan att hela tiden sträva uppåt i hierarkin.   
 
Det allra viktigaste övergripande målet på de nederländska kontoren verkar 
vara att alltid ha siktet inställt på nästa hierarkiska nivå. Att avancera ska 
vara allas mål. Den så kallade ”up-or-out” kulturen är i allra högsta grad 
närvarande enligt respondenternas utsago. Den som inte har siktet inställt på 
nästa nivå anses inte vara tillräckligt driven för att platsa på byrån. En av 
respondenterna förklarar fenomenet på följande sätt: ”You should advance 
and move on. If not, you will be on the discussion list. The company expects 
you to be driven”. Respondenterna menar dock att den största pressen sätts 
av individen själv. En av respondenterna säger att hon inte skulle kunna 
hantera om en som började på företaget efter henne avancerade till en högre 
position än hon befinner sig på. Avancemanget i sig är en relativt naturlig 
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utveckling och som det ser ut idag är det inte svårt att avancera. Det finns 
plats för alla, det råder således inte konkurrens om platserna. Har en anställd 
presterat bra och har de rätta erfarenheterna kan denne vara relativt säker på 
avancemang.  
 
Respondenterna tror att pressen att prestera och avancera är störst hos de 
yngre anställda. På högre nivå försöker företaget komma bort från 
fokuseringen på avancemang. Där handlar det mycket om att sälja och tycker 
medarbetaren inte om det ska denne inte heller tvingas att göra det. Det är 
stor skillnad på att inte vara tillräckligt bra och att vara partner. Att välja att 
stanna på en managernivå ska vara accepterat som karriär det också.  
 
De svenska respondenterna ställer sig relativt oförstående till ”up-or-out” 
kulturen. I Sverige verkar det vara mycket mer accepterat att välja att stanna 
på en viss nivå. Det verkar således inte finnas ett lika starkt samband mellan 
att välja att inte fokusera på karriären och söka sig någon annanstans som det 
finns i Nederländerna. En av de svenska respondenterna tillade att även om 
det är helt accepterat att inte vilja gå vidare, så märks det i slutändan i 
plånboken. En annan respondent påpekar att det är en viss sorts människor 
som söker sig till den här typen av arbete. Arbetet attraherar ambitiösa 
personer som är fokuserade på karriär och resultat, men det finns absolut en 
acceptans för att inte sätta karriären i första rummet och vara nöjd på den 
befintliga nivån.  
 
Alla respondenter, svenska såväl som nederländska, menade att den 
professionella nivån inte har någon betydelse för den allmänna atmosfären 
på arbetsplatsen, alla behandlas lika. Vi fick dock indikationer på att det i 
Nederländerna inte alltid förhåller sig på detta sätt. I arbetsrelaterade frågor 
faller det sig ganska naturligt att någon som har högre rang skulle ha sista 
ordet, eftersom rang inom PWC handlar om kunskap och kompetens. 
Exempel på andra områden där någon som har högre rang verkar ha lite mer 
att säga till om handlar till exempel om vem som bestämmer mötestider och 
att inte kunna säga nej till förfrågningar. 
 
Även i Sverige ansåg respondenterna att professionell nivå inte påverkar 
relationen mellan medarbetarna. Av de svenska respondenterna fick vi inget 
berättat för oss som tydde på att det inte förhåller sig så. I Sverige finns 
emellertid en annan indelning som samtliga respondenter vittnar om. Den 
här indelningen är den mellan de som arbetar med revision och de som 
arbetar med redovisning. Det anses, inofficiellt sett, vara mer prestigefyllt att 
syssla med revision. Respondenternas egen förklaring till det är att det på 
redovisningssidan inte finns lika tydliga ”karriärssteg” som det finns på 
revisionssidan. Det ska dock införas ett liknande system på 
redovisningssidan och respondenterna tror att det kommer att medföra 
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mindre konkurrens mellan grupperna. En annan aspekt på det här som 
uppsatsförfattarna uppmärksammat är att det är betydligt fler kvinnor än män 
som arbetar med redovisning.  
 

5.4 Rollen som yrkesarbetande kvinna 
 
Då vi bad respondenterna berätta om hur de upplever det är att vara kvinna 
på PWC sa alla att det inte är något de reflekterar över speciellt mycket. 
Vissa antydde till och med att det skulle kunna vara en fördel i vissa 
sammanhang. Diskussionen kretsade dock ofta kring mammaledighet, vilket 
tyder på att förutsättningarna för och attityden kring att vara hemma med 
barn har stor påverkan på hur kvinnor upplever situationen på arbetsplatsen. 
Det ska tilläggas att vi främst talade med kvinnor som befinner sig i den 
åldern då det kan vara aktuellt att skaffa barn, mammaledighetsfrågan är 
självklart mer aktuell om kvinnan själv befinner sig i en situation då det kan 
bli aktuellt att vara mammaledig.  
 
Att som kvinna kombinera yrkeskarriär med familj är inte alltid ett självklart 
val. På PWC i Nederländerna är det ett konstaterat problem att kvinnor i 30-
35 årsåldern avslutar sin anställning på företaget för att på heltid ägna sig åt 
mammarollen alternativt söka sig till andra företag. Vi uppfattar det som att 
det inte bland alla anses vara möjligt att kombinera karriär och 
familjebildande. Att mammaledigheten i Nederländerna endast är 16 veckor, 
möjligheten till deltidsarbete begränsad, barnomsorgen dyr och oflexibel och 
de sociala värderingarna gällande att mamman är den som ska vara hemma 
med barnen tror vi spelar in och är faktorer som gör att PWC har problem 
med att många kvinnor lämnar företaget.  
 
Respondenterna påpekar att det här är ett problem i landet som helhet, men 
kanske blir det extra tydligt på en arbetsplats som PWC. Arbetsbelastningen 
är hög och möjligheten att arbeta mindre än 100 % är begränsad. Även om 
det i teorin finns möjlighet att arbeta mindre än 100 %, så innebär ett arbete 
med revision minst 3 arbetsdagar i veckan och respondenterna säger att de 
mer eller mindre förväntas vara tillgängliga även på lediga dagar. Att arbeta 
heltid innebär i praktiken ett antal timmar utöver de 40 som heltid i teorin 
innebär. En deltidstjänst följer också det här mönstret, det är således möjligt 
att gå ner i tid, men i praktiken blir det fler arbetade timmar än det antal 
timmar kontraktet anger. 
 
En deltidstjänst i Nederländerna innebär också att medarbetaren tvingas 
lägga ner mer tid på klienter, alltså tid som kan debiteras till kunder, och 
mindre tid på övriga aktiviteter. Anledningen till det är att medarbetaren 
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måste nå upp till en viss minimigräns för antal debiterade timmar. Indirekt 
leder det till mindre möjlighet till exponering och med bakgrund i vad som 
sagts om betydelsen av att synas och ha ett stort nätverk kan det här inverka 
negativt på den fortsätta karriären. Även om det inte sätter stopp för 
karriärmöjligheterna, kan det göra att utvecklingen går långsammare.    
 
I Sverige tycks inte kvinnorna behöva välja i lika stor utsträckning som de 
behöver i Nederländerna. Respondenterna upplever det ej som en stor 
händelse att vara mammaledig och det är inget som påverkar deras karriär i 
det långa loppet. I Sverige har vi, i och med vår lagstiftning, helt andra 
förutsättningar för att vara hemma med barn och sedan återgå till arbetet. 
Barnomsorg är relativt billigt och det är oftast inte ekonomiskt möjligt att 
låta den ena föräldern vara hemma på heltid, normalfamiljen i Sverige är 
beroende av två inkomster. Vi verkar också ha kommit något längre då det 
gäller pappors möjlighet att vara hemma, vilket gör att det är vanligare att 
mamman och pappan delar på föräldraledigheten. I Nederländerna verkar det 
inte vara helt accepterat att pappan är hemma på heltid, även om pappadagar 
verkar vara något som blir allt vanligare. De nederländska respondenterna 
berättade att de har en del manliga kollegor som har en så kallad ”daddy 
day” i veckan. Alla respondenter, oberoende av land, var överens om att det 
här är en generationsfråga. I Sverige sa respondenterna att de trodde att det 
på högre nivåer, där äldre män är överrepresenterade, inte skulle vara helt 
accepterat att en man var pappaledig. Det skulle till och med kunna vara 
svårare att komma tillbaka från en pappaledighet än efter en 
mammaledighet.  
 
Endast en av kvinnorna, undantaget Anouk som arbetar med det på heltid, 
säger att de har eller har haft kontakt med de kvinnliga nätverk som finns. 
Alla säger sig veta att det existerar, men de visar inget större intresse eller 
engagemang för det. De säger mer eller mindre rakt ut att de inte tycker att 
de behöver någon hjälp. En intressant aspekt är att den kvinna som är 
involverad i arbetet säger att hon, även om hon är intresserad av frågorna, till 
stor del engagerar sig därför att hon tror att det kan vara positivt för hennes 
karriär att visa engagemang i frågan. Hon menar att eftersom ledningen 
genom att tillsätta en grupp som ska arbeta med det här visar att de tycker 
frågan är viktig och därför vill även hon visa sitt engagemang. Hon ser det 
som en aktivitet som skulle kunna ha positiv inverkan på hennes 
karriärmöjligheter.   
 
Det är intressant, och inte helt oväntat efter att ha talat med Anouk, att så 
många av kvinnorna inte säger sig vara intresserade av de kvinnliga nätverk 
som finns. Anouk tar upp att det ofta är så att kvinnor säger att de inte 
behöver den hjälp eller uppmärksamhet som ett kvinnligt nätverk ger. Hon 
menar att istället för att hjälpa varandra konkurrerar kvinnor mest med 
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varandra. Hon säger även att problemet ligger i att kvinnorna mycket tidigt 
anpassar sig efter en manlig kultur och det är inte förrän flera år senare som 
det blir uppenbart för dem. Skillnaderna är inte synliga för dem till att börja 
med, men när det väl går upp för dem att de anpassat sig till kulturen och 
förstår innebörden av det, väljer många att lämna företaget. Det är möjligt att 
de nederländska respondenterna inte fått den här insikten ännu. Exempelvis 
har ingen av dem barn och vi tror att en sådan förändring i livet är något som 
skulle kunna trigga ”uppvaknandet”. Det kvinnliga nätverket i 
Nederländerna är bland annat till för att göra kvinnor uppmärksamma på 
problematiken. Uppmärksammas den i tid är det möjligt att det inte blir en 
sådan chock för kvinnorna och de kan på olika sätt förbereda sig för den dag 
då de väljer att skaffa barn.  
 

5.5 Många likheter och stora skillnader 
 
Att arbeta på revisionsbyrå innebär mycket jobb och långa dagar. Även om 
det var tydligare i Nederländerna så är den karaktäristiska karriärstegen 
något som, om än indirekt, påverkar kulturen i båda länderna. Många som 
söker sig till ett arbete på revisionsbyrå är drivna och ambitiösa med 
drömmar om att göra karriär. Revisionsbyrån blir således en plats där många 
arbetsamma och driftiga människor möts. Att vara social och initiativrik är 
gemensamma goda egenskaper för de anställda på PWC.  
 
I båda länderna innehas de högre positionerna av män, men inga av de 
kvinnor vi talat med upplever att deras vardag påverkas av detta. Alla 
respondenter tror att kvinnor i framtiden kommer ta mer plats i toppen och 
ett gemensamt problem just nu är att få tag på män.   
 
De främsta skillnaderna ligger i hur mycket tid som läggs ner på arbetet, 
”up-or-out” kulturens existens och hur det upplevs att vara mammaledig. En 
del av skillnaderna kan förklaras i olikheterna mellan länderna. Exempelvis 
har upplevelsen av hur det är att vara hemma med barn mycket att göra med 
nationella regler. Vissa skillnader blir dock mindre om jämförelsen görs 
mellan det stora kontoret i Sverige och kontoren i Nederländerna. Det här 
tyder på att storleken på kontor också påverkar upplevelsen av hur kvinnor 
upplever sin situation på PWC. Mindre och medelstora kontor är dock den 
vanligaste formen av kontor i Sverige, därför anser vi att de här kontoren är 
representativa för Sverige.  

 71 
 



6. Slutsatser 
 
I det sista och avslutande kapitlet diskuteras de slutsatser som framkommit 
under uppsatsprocessen. Forskningsfrågan kommer att besvaras och 
slutsatser att dras. Avslutningsvis kommer även förslag till fortsatt forskning 
ges. 
 

6.1 Slutdiskussion 
 
Att på ett så bra sätt som möjligt tillfredställa klienternas behov är en 
revisionsbyrås främsta uppgift. Det leder till en vardag med hårt arbete och 
långa dagar för medarbetarna. Alla respondenter vittnar om en konstant hög 
arbetsbelastning och särskilt i Sverige påtalade respondenterna den sneda 
arbetsfördelningen under året, vilken orsakas av tidpunkten för årsbokslut. 
Arbetet är flexibelt och innebär många möten med människor, men är 
samtidigt tidspressat och flexibiliteten kan övergå i en press att alltid ställa 
upp och ständigt vara närvarande.  
 
Revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers har, likt många andra 
revisionsbyråer, ett tydligt nivåsystem för avancemang och företaget 
rekryterar ofta unga nyutbildade akademiker till byrån. Nivåsystemet är 
utformat för att sporra till nya utmaningar och till att främja en naturlig 
klättring på karriärstegen. Från dag ett får medarbetaren veta exakt vad som 
krävs för att avancera och några tveksamheter till vad som fordras ska inte 
behöva finnas. Det här kan för många låta som något negativt och 
konkurrensfrämjande, men det kan också innebära en trygghet att veta vilka 
förväntningar företaget har. Både den höga arbetsbelastningen och det 
tydliga nivåsystemet är välkända förutsättningar för arbete på revisionsbyrå 
och leder till att det är målmedvetna, drivna och ambitiösa människor som 
söker sig till ett arbete på en revisionsbyrå. En person som inte prioriterar sin 
karriär, söker sig troligtvis inte till ett revisionsyrke. De kvinnor vi talat med 
är alla positivt inställda till nivåsystemet och tycker inte att det ger upphov 
till konkurrens mellan medarbetare. De poängterar att avancemang är något 
naturligt och att systemet främjar avancemang.  
 
Det är i Nederländerna, till skillnad från i Sverige, ej accepterat att inte helt 
och fullt satsa på karriären. I praktiken innebär det en inofficiell förväntan att 
ständigt ha siktet inställt på nästa hierarkiska nivå. På de lägre nivåerna är 
det inte accepterat att stanna kvar under en längre period. Den så kallade 
”up-or-out” kulturen är ett starkt påverkande fenomen i Nederländerna. 
Respondenterna menade att om en medarbetare inte längre har ambitionen 
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att avancera och göra fortsatt karriär, är PWC inte den rätta arbetsplatsen. I 
Sverige är pressen att avancera inte alls lika stor. Det är fullt acceptabelt att 
välja att stanna på en viss nivå. Många av medarbetarna har dock själva 
ambitionen att avancera, vilket gör att avancemang är ett tydligt inslag även i 
Sverige. 
 
Karriärstegen som används inom PWC leder till att alla anställda har en viss 
titel, vilken representerar den anställdes professionella nivå. Alla 
respondenter är överens om att det här inte leder till konkurrens eller ett 
annorlunda bemötande. Det verkar dock i Nederländerna vara så att 
medarbetare av lägre rang i vissa situationer måste anpassa sig till vad någon 
med högre rang bestämmer. I Sverige fick vi inga indikationer på att det 
skulle vara på det här sättet, emellertid verkar här råda en uppdelning mellan 
de som sysslar med redovisning och de som sysslar med revision. Det är 
inofficiellt sett mer prestigefyllt att arbeta med revision. Uppdelningen 
mellan revision/redovisning ser ut så att på revisionssidan arbetar fler äldre 
män och på redovisningssidan jobbar fler yngre kvinnor.  
 
Kvinnorna vi talat med säger sig inte reflektera något nämnvärt över det 
faktum att de är kvinnor. De konstaterar att makten fortfarande tillhör 
männen, men tycker inte att det påverkar deras vardag i någon större 
utsträckning. Styrelsen, chefer och partners utgörs till största delen av män 
och flera av respondenterna upplevde arbetsplatsen som en mansdominerad 
arbetsplats. På lägre nivåer råder emellertid oftare kvinnlig majoritet bland 
medarbetarna, vilket kan göra att inflytandet från det manliga ledarskapet 
inte upplevs ha så stark påverkan. Många av respondenterna uppger att de 
tror att påverkan hade varit starkare om de befunnit sig på en högre nivå. 
Detsamma gäller konkurrensen, som de flesta inte upplever som stor, men 
som de tror ökar ju längre upp i organisationen medarbetaren befinner sig.  
 
Det finns dock ett område som kan sägas vara kritiskt för de kvinnliga 
medarbetarna i Nederländerna. Att skaffa barn är inte ett helt okomplicerat 
beslut i Nederländerna, av många upplevs det som om de tvingas välja 
mellan familjebildande och karriär. Det är ett konstaterat problem att kvinnor 
i 30-35 årsåldern lämnar PWC, vilket är en konsekvens av att de inte anser 
att de kan kombinera en karriär på företaget med familjebildande. Främsta 
anledningen till det här är den begränsade möjligheten till deltidsarbete, 
vilken i många fall är en nödvändighet eftersom heltid ofta innebär ett antal 
timmar mer än de 40 per vecka som en heltidstjänst innebär. Även om 
möjligheten till deltidsarbete teoretiskt sett erbjuds, är det i praktiken svårt 
att få det att gå ihop. Den sociala press som finns gör att många kvinnor 
känner att det inte är möjligt att kombinera karriär och familj. I samband 
med barnafödande har de nederländska kvinnorna bara möjlighet att vara 
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hemma 16 veckor, vilket också är en bidragande faktor, liksom oflexibel och 
dyr barnomsorg.    
 
En följd av att arbeta deltid och ägna mer tid åt familjen är att möjligheten 
till att ägna sig åt nätverkande aktiviteter efter arbetstid minskar. Den här 
typen av aktiviteter är mycket viktig i Nederländerna. För att avancera och 
göra karriär är det vikigt att folk vet vem du är och det uppnås genom att, till 
stor del på sin fritid, ägna sig åt diverse aktiviteter såsom föreläsningar, 
middagar, afterwork och liknande. Den stora skillnaden mellan länderna 
ligger inte i arbetsuppgifterna som sådana, utan i hur mycket arbetet 
inkräktar på fritiden. I Nederländerna förväntas medarbetare att medverka på 
diverse aktiviteter efter arbetstid, vilket innebär att livet till större del präglas 
av arbetet. Det här kan kopplas till den maskulina dimensionen, där 
människan i större utsträckning lever för att arbeta och prioriterar mer 
pengar framför mer fritid. Resonemanget innebär inte att Nederländerna är 
ett utpräglat maskulint land, men gällande den här specifika frågan kan 
Nederländerna sägas vara mer maskulint än Sverige. 
 
I Sverige upplever inte kvinnorna att de måste välja mellan familjebildande 
och karriär, även om det ofta är ett svårt pussel att kombinera barn och 
arbete. På PWC i Sverige ges möjlighet till extra ersättning under 
föräldraledigheten och företaget ställer sig positivt till deltidsarbete. 
Huruvida det i praktiken verkligen är möjligt att arbeta deltid, beror på 
vilken position och vilka arbetsuppgifter du har. I jämförelsen med 
Nederländerna tror vi att Sveriges generösare lagstiftning bidrar till att valet 
att vara hemma med barn blir lättare. Kvinnor i Sverige har möjlighet att 
vara hemma längre och sedan återgå till arbetet. I Sverige verkar det även 
vara vanligare att föräldrarna i större utsträckning än i Nederländerna delar 
på föräldraledigheten. Det ska dock tilläggas att den yngre generationens 
män i större utsträckning än tidigare är hemma med barnen. 
 
Gemensamt för de båda länderna är PWC’s eftersträvan att främja 
möjligheten att kombinera arbetsliv och privatliv på ett bra sätt. 
Respondenterna vittnar om att företaget jobbar på fler möjligheter till mer 
individanpassade arbetsrutiner. Det innefattar exempelvis möjlighet till 
deltidsarbete och arbete hemifrån. Respondenterna säger sig också tro att det 
i framtiden kommer bli fler kvinnor på ledande positioner. Viktigt att 
poängtera är att även om det teoretiskt sett öppnas upp för möjligheter för 
kvinnor att inta högre positioner eller genom deltidsarbete kombinera familj 
och karriär, kan den sociala pressen utgöra ett osynligt hinder som gör att 
kvinnorna ändå inte känner att det är möjligt.  
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6.2 Slutsatser 
 
Sammanfattningsvis summeras här de slutsatser som framkommit i vår 
eftersträvan att svara på problemformuleringen: 
 
Hur skiljer sig upplevelsen av att vara kvinna på revisionsbyrå i Sverige 
respektive Nederländerna? 
 
Tre områden har visat på stora skillnader mellan hur kvinnor i 
Nederländerna respektive Sverige upplever sin arbetssituation på PWC. Det 
första gäller den så kallade ”up-or-out” kulturen, vilken innebär att avancera 
eller lämna företaget. Den här kulturen har stor påverkan på medarbetarna i 
Nederländerna, men kan inte sägas förekomma i Sverige. I Nederländerna är 
det inte accepterat att under en längre tidsperiod stanna på en viss hierarkisk 
nivå, utan det finns hela tiden en förväntan på uppåtsträvande. I Sverige är 
det godtaget att välja att bli kvar på en viss nivå och att inte ha avancemang 
som främsta karriärsmål.  
 
Det andra området handlar om hur mycket tid som läggs ner på 
arbetsrelaterade aktiviteter utöver direkta arbetsuppgifter. Överlag verkar ett 
heltidsarbete på revisionsbyrå innebära fler timmar än de 40 timmar per 
vecka som är praxis. Utöver det här ansåg respondenterna i Nederländerna 
att det var viktigt för karriären att spendera en del av sin fritid på 
arbetsrelaterade aktiviteter. Syftet med det är att skaffa ett brett nätverk, 
vilket är viktigt för möjligheten till snabbt avancemang. Respondenterna i 
Sverige ansåg sig inte behöva lägga ner någon större del av sin fritid på den 
här typen av aktiviteter, men tillade att de trodde att det skulle kunna vara 
mer aktuellt högre upp i hierarkin.  
 
Det tredje området rör möjligheten att kombinera karriär och 
familjebildande. Under forskningsprocessen har det framkommit att i 
allmänhet anser inte respondenterna att deras kön påverkar det dagliga arbete 
något nämnvärt. Ett område skiljer dock länderna åt. Kvinnorna i 
Nederländerna tvingas, på grund av regelverk och attityder kring 
föräldraledighet, i många fall välja mellan karriär och familjebildande. I 
Sverige upplevs det ej som om valet att bilda familj utesluter möjligheten att 
göra karriär.      
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det faktum att många kvinnor på PricewaterhouseCoopers i Nederländerna 
lämnar sitt arbete för att sedan inte komma tillbaka anses vara ett stort 
problem. I den här uppsatsen har vi nämnt några av de orsaker som det kan 
tänkas bero på, men det vore mycket intressant att genomföra en 
noggrannare studie av fenomenet. Det skulle vara speciellt intressant att 
intervjua kvinnor som lämnat sitt arbete, för att på så sätt utreda vilka 
faktorer som påverkat deras val. 
 
Något som framkommit i samband med studien på revisionsbyrån är att 
arbetsplatsen som sådan attraherar en speciell grupp av människor. Fortsatt 
forskning skulle kunna undersöka vilken typ av människor det är och varför 
det förhåller sig på detta sätt. 
 
Då uppsatsen fokuserat på kvinnors arbetssituation, skulle det vara av 
intresse att undersöka hur män upplever det att arbeta på revisionsbyrå. 
Finns det några tydliga skillnader och likheter mellan mäns och kvinnors 
upplevelser av revisionsbyrån som arbetsplats? Upplever män större 
konkurrens och känner de ett större krav på att göra karriär?  
 
Ytterligare ett intressant förslag på vidare forskning skulle vara att 
genomföra en studie om den så kallade ”up-or-out” kulturen. Varifrån 
kommer begreppet? Hur fungerar det och hur påverkar det företagskulturen? 
Studien skulle kunna undersöka fenomenets påverkan på den enskilda 
medarbetaren eller i en jämförelse med en arbetsplats utan den här typen av 
kultur. 
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Bilaga 1 Hofstedes kulturella dimensioner 
 
Modellen nedan visar en jämförelse mellan Sverige och Nederländerna med 
hjälp av olika värden på Hofstedes olika dimensioner. (Anpassad efter 
Hofstede 2005, ss. 56-57, ss. 91-91, ss. 133-134 & ss. 183-184) 
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PDI= Power Distance Index  
IDV= Individualism  
MAS= Masculinity  
UAI= Uncertainty Avoidance Index  
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Bilaga 2 IBM studien - Ländernas värde 
 
Nedan följer en tabell över några av de studerade ländernas värde på 
Hofstedes kulturella dimensioner. Exempelvis innebär ett högt värde att 
maktdistansen i landet är stor och vice versa. De länder som fått högst 
respektive lägst värde enligt IBM-studien återfinns i tabellen samt andra 
slumpmässigt utvalda länder i Europa. För samtliga länders resultat enligt 
IBM-studien hänvisar vi till Hofstedes bok ”Organisationer och kulturer”. 
(Anpassat efter Hofstede 2005, ss. 56-57, ss. 91-91, ss. 133-134 & ss. 183-
184) 
 
 
Land PDI IDV MAS UAI 
Danmark 18 74 16 23 
Finland 33 63 26 59 
Frankrike 68 71 43 86 
Grekland 60 35 57 112 
Guatemala 95 6 34 101 
Malaysia 104 26 50 36 
Nederländerna 38 80 14 53 
Norge 31 69 8 50 
Ryssland 93 39 36 95 
Slovakien 104 52 110 51 
Storbritannien 35 89 66 35 
Sverige 31 71 5 29 
Tyskland 35 67 66 65 
USA 40 91 62 46 
Österrike 11 55 79 70 

 
  

 
 
 

 80
 

PDI= Power Distance Index  
IDV= Individualism  
MAS= Masculinity  
UAI= Uncertainty Avoidance Index  
 



Bilaga 3 IBM studien – stapeldiagram 
 
Tabell enligt bilaga 2 i form av stapeldiagram.  
 

Länders värde enligt IBM-studien
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(Anpassat efter Hofstede 2005, ss. 56-57, ss. 91-91, ss. 133-134 & ss. 183-
184) 
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Bilaga 4 PricewaterhouseCoopers 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers blev till år 1999 genom en fusion mellan 
Öhrlings Coopers och Lybrand och Price Waterhouse. Företaget har 3000 
medarbetare och 125 kontor i Sverige. I Nederländerna har 
PricewaterhouseCoopers 17 kontor och 4500 anställda. Globalt kallas 
koncernen för PricewaterhouseCoopers. Koncernen är en världsledande 
revisionsbyrå och bedriver verksamhet i 149 länder och har totalt 140 000 
medarbetare. 
 
Verksamhetsområdena är revision, riskhantering, redovisning, 
skatterådgivning, corporate finance och annan revisionsnära rådgivning. I 
Sverige ingår det självständiga dotterbolaget Komrev i koncernen. Komrev 
är marknadsledande på offentlig revision och konsultverksamhet inom den 
offentliga sektorn. 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers affärsidé är att utveckla, sälja och 
genomföra revision, redovisning och kvalificerad rådgivning inom 
finansiella och angränsade områden, så att internationella och svenska 
företag, samt dess ägare, organisationer och offentlig sektor kan uppnå 
värdetillväxt och trygghet. 
 
Den globala organisationen genomsyras av de gemensamma värderingarna 
teamwork, leadership och exellence. Teamwork står för att nå de bästa 
lösningarna i samarbete med kollegor och kunder. Samarbete är en 
förutsättning för att kunna leverera rätt kompetens och lösning utifrån 
kundens specifika behov. Leadership innebär att företaget leder utvecklingen 
genom nytänkande och handlingskraft. Exellence står för att hålla vad som 
utlovats och att överträffa de förväntningar som ställts. 
 
För mer information om PricewaterhouseCoopers hänvisar vi till företagets 
hemsida enligt källförteckning. 
    
    
   
 (www.pricewaterhousecoopers.com)
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Högskolan i Borås 
 
 
Högskolan i Borås bildades i samband 
med högskolereformen 1977. 
Högskolans textila utbildningar har dock 
sitt ursprung redan i den Tekniska 
Väfskolan från 1866. 
 
Idag är Högskolan i Borås en nationell 
högskola med studenter från hela 
landet. Högskolan i Borås ger 
utbildningar inom följande 
ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, teknik, 
barn- och ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi. 
 
Forskning och utvecklingsarbete är en 
expanderande del av högskolans 
verksamhet. En viktig del i detta arbete 
är en nära samverkan med företag, 
statliga myndigheter och kommuner 
både i Sverige och utomlands. 
 

Institutionen för data- och 
affärsvetenskap 
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger utbildningar inom 
följande två områden: ekonomi och 
informatik. Samverkan mellan 
institutionens ämnen har lett till unika 
utbildningsprogram, i första hand 
magisterutbildningar som bygger på 
ämneskombinationen informatik och 
företagsekonomi. 
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger följande 
utbildningar: Civilekonomutbildning 
120/160 poäng, Dataekonomutbildning 
120/160 poäng, Systemarkitektur-
utbildning 120/160 poäng, 
Systemvetarutbildning 120/160 poäng. 
Fastighetsmäklarutbildning 80 poäng, 
Event Management 80 poäng, 
Magisterutbildning i entreprenörskap och 
affärsdesign, Magisterutbildning i 
direktmarknadsföring 121-160 poäng 
Kandidat-/magisterutbildning i 
företagsekonomi 81-120/160 poäng 
samt Kandidat-/magisterutbildning i 
informatik 81-120/160 poäng 
 
Därutöver erbjuder institutionen 
fristående kurser ekonomi, juridik och 
informatik. 

 
 

 
För mer information: 

Högskolan i Borås 
501 90 Borås 

Tel 033-435 40 00 
Fax 033-435 40 03 
E-post: info@hb.se

Internet: http://www.hb.se 
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