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ABSTRACT 
 
The auditing industry is characterized by high staff turnover, which leads to massive costs for the 
companies. Previous studies show that many choose to leave the industry after three years because 
of the high pressure of overtime, the lack of balance between work and leisure and low entrance 
salary. The auditing industry has a clear hierarchy that can be equated with an American and task-
oriented leadership. Task-oriented leadership include less participation and commitment than the 
Scandinavian relationship-based leadership, where decisions are taken in common and is 
characterized by a horizontal organizational structure.  The younger generations now demand 
flexibility, balance between work and leisure and an open working climate. The auditing industry 
is characterized by an American task-oriented style while the younger generations is demanding a 
leadership more similar to the Scandinavian relationship-oriented leadership. The purpose of this 
study was to investigate whether companies in the auditing industry adapt their leadership to the 
future generations and to examine how the leadership has changed over the past 10 years. A 
qualitative study has been conducted in three out of four companies within the Big Four. Interviews 
have been conducted with an employee perspective as well as a leadership perspective in order to 
gain a deeper understanding. The result of the study shows that the auditing industry has developed 
towards a more relationship-based leadership style and all interviewees stated that the industry 
previously was more focused on results which can be equated with a task-based and an American 
leadership style. Today’s leadership focuses on participation and joint decision-making. 
Leadership in all studied agencies has evolved towards a mote relationship-based leadership from 
a task-based leadership. Strategies for adapting leadership towards the younger generations 
involve for example, offering flexible working hours, creating conditions for balancing work and 
spare time, eliminating simple working tasks to be able to offer more complicated working tasks 
and social activities.  
 
Keywords: Relationship-based leadership, task-based leadership, Scandinavian leadership, 
American leadership, Generation Y, staff turnover 
 
  



SAMMANFATTNING 
 
Revisionsbranschen präglas idag av en hög personalomsättning som leder till stora kostnader för 
företagen. Studier har visat att många nyanställda väljer att lämna branschen efter tre år på grund 
av orimliga krav på övertid, obefintlig balans mellan arbete och fritid samt en låg ingångslön. Idag 
kännetecknas revisionsbranschen av en tydlig hierarki som kan liknas vid ett amerikanskt och 
därmed ett uppgiftsbaserat ledarskap. Uppgiftsbaserat ledarskap innebär mindre fokus på 
deltagande och engagemang, till skillnad från skandinaviskt- och relationsbaserat ledarskap, där 
beslut tas gemensamt med en horisontell organisationsstruktur. Den yngre generationen efterfrågar 
flexibilitet, balans mellan arbete och fritid samt god företagskultur. Idag präglas 
revisionsbranschen av ett amerikansk- och uppgiftsbaserat ledarskap, medan den yngre 
generationen efterfrågar ett mer skandinaviskt- och relationsbaserat ledarskap. Därmed utgör 
studiens syfte att undersöka om företag inom revisionsbranschen anpassar sitt ledarskap till 
kommande generationer samt att ta reda på hur ledarskapet förändrats de senaste 10 åren. En 
kvalitativ studie har genomförts hos tre av fyra företag inom Big Four, där intervjuerna har haft ett 
medarbetarperspektiv såväl som ett ledarperspektiv för att få en djupare förståelse. Studiens 
resultat visar att revisionsbranschen utvecklats mot ett mer skandinaviskt- och relationsbaserat 
ledarskap där intervjupersonerna anger att det förr var mycket större prestationsfokus som kan 
likställas med ett amerikanskt- och uppgiftsbaserat ledarskap. Studien visar att dagens ledarskap 
har ett större fokus på relationer och delaktighet vilket tyder på att samtliga byråer har utvecklats 
mot ett mer relationsbaserat ledarskap. Medverkande företag använder strategier för att anpassa 
ledarskapet till den yngre generationen som exempelvis flexibla arbetstider, skapa förutsättningar 
för att balansera arbete och fritid, eliminera enklare arbetsuppgifter samt erbjuda sociala 
aktiviteter.  
 
Nyckelord: Relationsbaserat ledarskap, uppgiftsbaserat ledarskap, skandinaviskt ledarskap, 
amerikanskt ledarskap, Generation Y, personalomsättning.  
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1. INLEDNING 
I detta inledande kapitel ges en beskrivning av studiens bakgrund och framväxt. Området 
problematiseras för att sedan mynna ut i studiens syfte och övergripande forskningsfrågor.  

 
Revisionsbranschen präglas av en hög personalomsättning som under en längre tid har varit en 
utmaning för branschen eftersom det leder till ökade kostnader för att utbilda och anställa personal 
på nytt menar Chi, Hughen, Lin, & Lisic (2013). Trots att revisionsbranschen rankas högt bland 
studenter finns stora utmaningar med att attrahera och behålla personalen vilket innebär att 
branschen måste anpassas till de nya kraven (Glantz, 2017). En studie visar att den kritiska gränsen 
är tre år då de flesta lämnar revisionsbranschen, det är vid denna tidpunkt som juniorer blir seniorer 
och då många revisorsassistenter väljer att lämna branschen istället för att fortsätta karriären. 
Beslutet att lämna arbetet som revisorsassistent har med uppfattningen om professionen att göra, 
där studier visar att det finns orimliga krav på övertid, enformiga arbetsuppgifter, låg ingångslön 
samt obefintlig balans mellan arbetsliv och privatliv, vilket är en orsak till den höga 
personalomsättningen. (Gertsson, Sylvander, Broberg, & Friberg, 2017). Inom revisionsbranschen 
arbetar 95 % av alla anställda övertid varje månad och nästintill 10 % arbetar drygt 30 timmar 
övertid varje månad, vilket är ytterligare en orsak till den höga personalomsättningen menar 
Axelsson (2017). Gertsson et al menar att revisorsassistenter upplever att arbetet inte är 
stimulerande, tillfredsställande eller meningsfullt samtidigt som allt mer tid spenderas på att sälja 
in uppdrag och tjänster, någonting som inte alla trivs med. Många menar att både hälsan och det 
sociala livet blir lidande av arbetet. De debiteringskrav och budgetar som sätts visar på att 
byråernas vinstintressen går före samhällsnyttan med revisionen. (ibid)  
 
Sylvander (2018) menar att det finns en tydlig hierarki inom revisionsbranschen där anställda 
längst ner i hierarkin har låga ingångslöner och där syftet är att de nyanställda ska klättra inom 
företaget. Vidare menar författaren att yrket som revisorsassistent i vissa fall ses som ett tillfälligt 
arbete där individer antingen klättrar upp i företagets hierarki eller lämnar branschen. Enligt Brown 
(2003) innebär ett uppgiftsbaserat ledarskap ett större fokus på uppgiften än på individen samt 
kännetecknas av ett mindre fokus på deltagande och engagemang. Enligt von Nordenflycht (2010) 
är revisionsbranschen ett exempel på en specifik profession och branscher som till stor del utgörs 
av specifika professioner bygger ofta på ett partnerskap menar Brian Quinn, Anderson, & 
Finkelstein (1996). I början av partnerkedjan är den nyanställde assistent som pressas till sitt 
yttersta för att organisationen ska nå ännu mer framgång (ibid). På grund av detta menar Levin & 
Tadelis (2005) att den nyanställde antingen kommer att klättra i partnerskapskedjan eller lämna 
organisationen, eftersom det endast är de högst presenterande medarbetarna som har möjligheten 
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att blir partners och därmed nå toppen av hierarkin. Därmed kan ledarskapet inom 
revisionsbranschen likställas med ett amerikansk och uppgiftsbaserat ledarskap. 
 
Enligt Meyer (2017) är beslut som fattas genom konsensus inte normen i USA, där präglas istället 
ledarskapet av toppstyrda hierarkier. I Skandinavien tas beslut gemensamt av de anställda, 
konsensus råder och organisationsstrukturen är horisontell. Grenness (2003) menar att den 
skandinaviska ledarskapsmodellen har funnits sedan 1960-talet och modellen baseras på samarbete 
och delaktighet där ledarskapet strävar mot ömsesidig förståelse med ett beslutsfattande som 
bygger på demokratiska processer. Enligt Nyström (2017) samarbetar Harvard University med 
svenska ledarskapsutvecklare då den skandinaviska modellen ofta leder till ett större engagemang 
hos de anställda.  Nyström menar att den skandinaviska ledarskapsmodellen präglas av mindre 
hierarki och har mer fokus på personlig utveckling. Grant Thorntons VD anser att ledarskapet är 
avgörande för att behålla kompetenta medarbetare och upplever att det numera finns en annan typ 
av efterfrågan på ledarskap som baseras på ett individanpassat ledarskap där anställda förväntar 
sig att bli sedda och få kontinuerlig feedback (Johnson, 2017). Grant Thorntons VDs syn på 
ledarskap kan likställas med en skandinavisk relationsbaserat ledarskapsstil.  
 
För att anpassa yrket till den yngre generationen anser Magnus Fagerstedt, KPMG, att ledarskapet 
är en viktig komponent (Sylvander, 2018). En studie gjord av Ryan, Connell & Deci (1989) visar 
att ledare som uppmuntrar till självbestämmande gör att de anställda trivs bättre och generellt har 
en mer positiv inställning till arbetet. Organisationer där ledare inte uppmuntrar till 
självbestämmande och utövade mycket kontroll på de anställda resulterar i en negativ inställning 
och försämrad trivsel. Glantz (2017) menar att den yngre generationen efterfrågar ledare med 
värderingar som går i linje med deras egna. Vidare anser den yngre generationen att framgång 
handlar om att trivas på arbetet samt att ha balans mellan arbete och fritid, snarare än titlar och lön. 
Den yngre generationen värdesätter att ha ett öppet arbetsklimat, god företagskultur med bra 
stämning och energi på arbetsplatsen (ibid). Till skillnad från tidigare generationer som exempelvis 
babyboomers som istället kännetecknas som arbetsnarkomaner som lever för att arbeta menar 
Hannay & Fretwell (2011). Dan Brännström, generalsekreterare vid Föreningen Auktoriserade 
Revisorer (FAR), menar att ett personligt ledarskap är nödvändigt för de yngre som kommer in i 
revisionsbranschen eftersom att behovet att bli sedd ökar för generationen (Hadjipetri, 2017). 
Revisionsbranschen är idag influerad av ett amerikanskt ledarskap med en tydlig hierarki samtidigt 
som den nya generationen i Sverige efterfrågar ett ledarskap som är mer likt det skandinaviska 
ledarskapet. Detta innebär att det råder en obalans mellan det skandinaviska och amerikanska 
ledarskapet vilket kan leda till ledarskapsutmaningar och en hög personalomsättning för 
revisionsbyråerna. Studien syftar till att fylla forskningsgapet som uppstår då den nya generationen 
efterfrågar ett skandinaviskt ledarskap i en bransch som har sitt ursprung i en amerikansk 
ledarskapsmodell. Därmed är det relevant att se hur revisionsbranschen utvecklat sitt ledarskap de 
senaste årtiondet samt undersöka hur revisionsföretagen arbetar med efterfrågan som finns hos den 
nya generationen.   
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1.1 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur ledarskapet inom stora revisionsbolag förändrats det senaste 
årtiondet samt se hur revisionsföretagen arbetar med att anpassa ledarskapet till den nya 
generationen.  

1.2 Forskningsfrågor  

• Hur har ledarskapet inom stora revisionsföretag förändrats under det senaste årtiondet?  
• Hur arbetar revisionsföretagen med att anpassa ledarskapet till den nya generationen? 
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2. TEORI 

Följande avsnitt kommer att behandla relevant litteratur från tidigare forskning och teorier som 
tillsammans hjälper till att skapa en grundläggande förståelse för ledarskap och generationer. 
Avslutningsvis presenteras en teoretisk analysmodell som sammanknyter teoriavsnittet.  

 
2.1 Ledarskap  
Definitionen av ledarskap är många enligt Bryman (2013). Ledarskap innebär processen att 
påverka aktiviteter inom en organisation mot gemensamma mål, ledarskap kan även ses som en 
process där en ledare influerar följare inom en organisation mot gemensamma mål. Brymans 
definition av ledarskap är en eller flera ledare som utövar ett socialt influerande av en organisation 
mot gemensamma målsättningar. Rad & Yarmohammadian (2004) definierar ledarskap som 
ledares förmåga att influera anställda mot den riktning som organisationen har för att öka 
prestationer och engagemang. Författarna menar att det ledarskap som ledare väljer att tillämpa 
har en central inverkan på företagets resultat. Genom att tillämpa en passande form av ledarskap 
kan företag påverka de anställdas arbetstillfredsställelse, engagemang och produktivitet. 
Ledarskapsstilar baseras på attityder, beteenden, värderingar och vilket förtroende ledare har till 
de anställda. Day (2001) har kommit fram till att en av de primära anledningarna till varför företag 
lägger resurser på ledarskapsutvecklingen är i syfte att skydda dess humankapital. Individer är idag 
mer benägna att byta såväl arbetsgivare som yrke, vilket innebär att det är viktigt att ledare 
tillfredsställer den enskilda individens behov menar Shalley & Gilson (2004). Inom allt fler yrken 
har kreativiteten blivit allt mer viktigt för att företagen ska vara konkurrenskraftiga, vilket innebär 
att dagens ledare har en viktig uppgift att se till att deras anställda är engagerade och har 
förutsättningarna för att vara kreativa (ibid). Denna studie tar sin utgångspunkt i Rad & 
Yarmohammadians definition av ledarskap. Vidare kommer studien att grunda sig i ett 
relationsbaserat- och uppgiftsbaserat ledarskap som kan likställas med skandinaviskt och 
amerikanskt ledarskap. Följande ledarskapsstilar förklaras mer ingående i kommande avsnitt.  
 
2.2 Relationsbaserat ledarskap  
Utmärkande för ett relationsbaserat ledarskap är att ledarna kännetecknas som stöttande, 
engagerande, inkluderande och empatiska mot sina anställda beskriver Curral, Arana, Chambel, & 
Tabernero (2009). Ett relationsbaserat ledarskap utgörs av omtänksamhet och fokus på 
arbetsplatsen är att utveckla högkvalitativa och förtroendebaserade relationer mellan anställda och 
ledare (Uhi-Bien, 2006). Syftet med en relationsbaserad ledarskapsstil är enligt Fielder (2006) att 
få varje individ i gruppen att känna sig nöjd även om det resulterar i en mindre mängd utfört arbete 
samtidigt som ledarna tenderar att vara demokratiska, hänsynsfulla samt toleranta mot sina 
anställda.   
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2.2.1 Leader-Member Exchange  
Leader-Member Exchange teorin (LMX) syftar till att ge en djupare förståelse för relationen 
mellan ledaren och den anställde, vilket gör modellen intressant för studien då syftet är att 
undersöka ledare och anställda. Teorin som Graen & Uhi-Bien (1995) presenterar består av 
ledaren, följaren samt förhållandet mellan dessa parter. För ledaren är den viktigaste frågan vilka 
egenskaper och beteenden ledaren ska ha för att nå det önskade resultatet. För följaren är den 
viktigaste frågan vilka egenskaper och beteenden följaren ska tillämpa för att uppnå det önskade 
resultatet. Vid förhållandet mellan ledaren och följaren är den kritiska frågan vilken den bästa 
kombinationen av egenskaperna som finns hos ledaren och följaren.  
 
Teorin har utvecklats i fyra steg och det första steget studerade socialisering på arbetsplatser. Från 
studier av ledningsgrupper där ledaren ombads beskriva dess medarbetare samt arbetsförhållanden, 
fann författarna de olika relationerna som kan bildas mellan ledare och medarbetare Omvänt 
ombads medarbetare beskriva ledarens beteende, vilket resulterade i olika beskrivningar. I detta 
skeende identifierades så kallade högkvalitativa utbytesrelationer “in-groups” och lågkvalitativa 
utbytesrelationer “out-groups”. Ena halvan av arbetsstyrkan beskrev sin ledare som 
förtroendegivande samt respektfull. Den andra halvan beskrev ledaren som icke-
förtroendegivande, mindre respektingivande samt upplevde ett sämre utbyte med ledaren. I de 
högkvalitativa utbytesrelationerna ansågs medarbetarna som pålitliga, betrodda assistenter till 
ledaren medan i de lågkvalitativa utbytesrelationerna ansågs medarbetarna enbart vara “anställda 
händer” som enbart gjorde vad som krävdes enligt arbetsbeskrivningar.  
 
I det andra steget utfördes en rad undersökningar som gav ytterligare stöd för teorins antaganden 
om förekomsten av olika relationer mellan medarbetare och ledare. I detta steg utfördes olika 
undersökningar och tester av relationerna som upptäcktes i det första steget. Här undersöktes även 
vilka resultat som genererades bland de två grupperna.  I steg tre har LMX tagit steget förbi “in-
groups” och “out-groups” för att uppnå mer effektiva ledarskapsrelationer. Istället fokuserar det 
tredje steget på att ledaren ska utveckla en relation med alla följare för att undvika att skapa “out-
groups” som uppstår genom diskriminering. Det fjärde och sista steget har fokus på ett större 
perspektiv om hur relationer kan bidra till ledarskapsstrukturen inom organisationer. Det sista 
steget fokuserar på vilka effekter dessa grupperingar får på organisationen och hur resultatet 
påverkas. Specifika frågor som behandlas är varför dessa grupperingar uppkommer samt hur 
grupperingarna kan komma överens och samarbeta. Det sista steget undersöker även om det finns 
en kombination inom LMX-grupperingar som anses effektivast. (ibid) 
 
2.3 Uppgiftsbaserat ledarskap  
Uppgiftsbaserat ledarskap tar sin utgångspunkt i att uppgiften skall genomföras av medarbetarna. 
Centralt i det uppgiftsbaserade ledarskapet är struktur, definierade gruppaktiviteter samt 
måluppfyllelse. Den uppgiftsbaserade ledaren har ett stort fokus på uppgiften och ledaren tenderar 
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att ha väsentligt mindre fokus på deltagande och engagemang. Studier visar att det 
uppgiftsbaserade ledarskapet har en positiv påverkan på effektiviteten i grupper. Genom att få 
belöningar på prestationer ökar sannolikheten för bättre prestationen i fortsättningen då studier 
visat på korrelationer mellan struktur, prestanda och belöning. Vidare har studier visat att en 
kombination mellan uppgiftsbaserat samt relationsbaserat ledarskap har en positiv inverkan på 
prestationer och jobbtillfredsställelse. (Brown, 2003) 
 
2.4 Ledarskap utifrån ett kulturperspektiv  

2.4.1 Skandinaviskt ledarskap  
Forskning menar att skandinaviskt ledarskap är relationsbaserat, mer involverande samt har en 
ökad strävan mot jämlikhet på arbetsplatsen jämfört med ledarskap i andra kulturer. Den 
skandinaviska ledarskapsmodellen som Grenness (2003) har undersökt baseras på samarbete 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. Beslut tas genom demokratiska processer och samarbete, där 
deltagande och delade värderingar utgör nyckelord i det skandinaviska ledarskapet. En studie gjord 
av Marin (2005) menar att ledare ska utveckla relationer med sina anställda och visa omtanke för 
att kunna behålla yngre medarbetare i företaget och därmed vara konkurrenskraftiga som 
arbetsgivare. Den skandinaviska ledarskapsmodellen som Gustavsen (2007) undersökt 
introducerades som en utmärkande ledarskapsmodell på 1960-talet i förhållande till andra 
modeller. I en studie utförd av Åkerblom & Holmberg (2006) där skandinaviskt ledarskap 
jämfördes mot 61 andra kulturer identifierar studien egenskaper som utmärker skandinaviskt 
ledarskap. Att bygga starka team är utmärkande för det skandinaviska ledarskapet då deltagande 
och samarbete utgör viktiga komponenter. (ibid)  
 
2.4.2 Amerikanskt ledarskap  
Mills (2005) visar i sin studie att amerikanska ledare tenderar att styra enligt en av följande 
ledarskapsstilar; dirigerande, deltagande, bemyndigande, karismatiskt eller berömdhetsledarskap. 
Dirigerande ledarskap är välkänt i USA där ledare ger tydliga direktioner och tillvägagångssätt för 
de anställda. Deltagande ledarskap ses som lagarbete vilket däremot är mer populärt i Europa. 
Författaren menar att ett bemyndigande ledarskap delegerar ut ansvar till anställda och ledarens 
roll handlar om att motivera anställda till bättre prestationer. Karismatiska ledare har inte alltid 
den rätta kompetensen eller expertisen inom områden, dock lyckas de ändå leda genom att 
inspirera och motivera anställda mot önskade resultat. Berömdhetsledarskap innebär att ledaren 
ses som en celebritet från utomstående. Detta kräver en förmåga att hantera media, ett bra utseende 
samt att ledaren är handlingskraftig. Vanliga egenskaper som efterfrågas hos ledare i USA är 
passion, anpassningsförmåga samt förmågan att förstå vad som motiverar anställda. (ibid)  
 
Enligt Meyer (2017) präglas det amerikanska ledarskapet av en kultur där beslut fattas hos 
ledningen och styrs därifrån. USA är ett samhälle som präglas av individualism och maskulinitet 
menar Deluga (2011), vilket leder till att människor i USA är självupptagna, med en förväntan på 
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att alla tar hand om sig själva, samt strävar efter att främst öka sin egen välfärd. För att snabbt 
kunna utvecklas individuellt och nå framgång förväntar sig amerikanerna att det finns en tydlig 
struktur för att de ska kunna planera sin framgång, vilket avspeglar sig i den amerikanska 
ledarskapsstilen. En studie visar på att karisma är det vanligaste draget hos amerikanska ledare, 
som har en utåtriktad personlighet, utstrålar självförtroende och har ett starkt inflytande på 
människor. Karismatiska ledare visar starka drag av kunskap och självförtroende för att kraftfullt 
leda människor mot en viss riktning. (ibid). 
 
2.5 Det “optimala” ledarskapet 
En studie gjord av Curral, Arana, Chambel, & Tabernero (2009) jämför relationsorienterade ledare 
med uppgiftsorienterade ledare som visar att relationsorienterade ledare medför en ökad 
sammanhållning i gruppen. Uppgiftsbaserade ledare bidrar till ökad effektivitet för gruppen i sin 
helhet. Författarna menar att ledare som fokuserar på relationer sätter mer långsiktiga mål i 
jämförelse med uppgiftsorienterade ledare som sätter kortsiktiga mål. Med tanke på den valda 
definitionen av ledarskap måste ledaren både ta hänsyn till uppgiften samt relationen med de 
anställda. Författarna menar vidare att ledare som har en uppgiftsbaserad ledarskapsstil tenderar 
att vara auktoritära medan ledare som har en relationsbaserad ledarskapsstil är mer demokratiska. 
Skillnaderna i de två olika ledarskapsstilarna baseras på antagandet hur ledare får sin makt. Den 
auktoritära ledaren fattar beslut på egen hand samt antar att människor är lata och opålitliga och 
att ledaren får sin makt på grund av sin befattning. Den demokratiska ledaren anser att ledaren 
uppnår makt genom relationer med medarbetarna och utgår ifrån antagandet att människor är 
självdrivna och kreativa på arbetet om de har tillräckligt med motivation. (ibid). Besluten som tas 
hos den demokratiska ledaren bygger ofta på diskussioner och gemensamma beslut. (Hershey & 
Blanchard, 1969)  
 
Blake & Mouton (1982) har undersökt om det finns någon ledarskapsstil som är den mest effektiva 
genom att utveckla Grid-modellen som mäter omtanke för människor samt omtanke för prestation. 
Denna modell har i sin tur kommit fram till att det finns fem ledarskapsstilar där två av dem kan 
liknas med en relationsbaserad ledarskapsstil samt en uppgiftsbaserad ledarskapsstil. Vilket gör 
det intressant för denna studie att utforma en ledarskapsmatris med inspiration från Blake & 
Moutons (1982) Grid-modell för att få en förståelse för hur ledarskapet inom revisionsbranschen 
ser ut. Ledarskapsmatrisen presenteras nedan i Figur 1:  
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Figur 1: Ledarskapsmatris 

 

När ledaren har låg omtanke om både människor och prestation befinner sig ledarskapet i 1,1 i 
Figur 1 och ledaren gör endast det som är absolut nödvändigt för företaget. Ledaren försöker vara 
neutral om konflikter uppstår och avslöjar inte sina tankar, åsikter eller idéer. När ledaren har hög 
omtanke för människor och låg omtanke för prestationen befinner sig ledaren i 1,9 i Figur 1 vilket 
kan liknas vid en relationsbaserad ledarskapsstil. Denna ledare sätter andra människor före sig 
själv, undviker konflikter, stödjer anställdas idéer och använder humor för att skifta bort 
uppmärksamheten från motgångar. En kompromissande ledare befinner sig i 5,5 i Figur 1 och 
försöker att tillgodose allas behov och möts gärna halvvägs. Vid konflikter försöker ledaren att 
lösa dem till allas fördel och hitta rättvisa lösningar. En ledare som har låg omtanke för människor 
och hög omtanke för prestationer befinner sig i 9,1 i Figur 1 vilket kan liknas med en 
uppgiftsbaserad ledarskapsstil. Ledaren driver både sig själv och anställda hårt och om saker inte 
går som planerat för ledaren intar personen försvarsposition. Om en konflikt uppstår försöker 
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ledaren att vinna konflikten alternativt förminska situationen, ledaren anser att dennes egna åsikter 
är viktiga och står upp för dessa. Den mest “optimala” ledarskapsstilen finns i 9,9  i Figur 1 där 
ledaren har en hög omtanke för både människorna och prestationen. Besluten som tas är 
gemensamma och alla medarbetare hålls informerade. Ledaren är mottaglig för andras åsikter även 
fastän de skiljer sig från ledarens egna. Ledaren har en stark personlighet och tro på sig själv 
samtidigt som denne är accepterande, effektiv och har lätt för att få med sig människor. Om 
konflikter uppstår försöker ledaren att lösa grundorsaken till dessa.   
 
2.6 Personalomsättning och professioner  
Gandy, Harrison, & Gold (2017) definierar personalomsättning som ett utflöde av personal som 
lämnar sin arbetsplats samt ett inflöde av ny personal som en konsekvens av utflödet. Genom att 
arbetsgivare förstår det som efterfrågas av anställda anser Wright & Bonett (2007) att de kan 
minska personalomsättningen, öka välmående och prestationerna hos de anställda. Studier visar 
att det finns en stark koppling mellan personalomsättning och arbetstillfredsställelse. 
Välbefinnande har också en koppling till personalomsättning enligt författarna. Två faktorer som 
ökar personalomsättningen är när de anställda inte känner sig nöjda med arbetsuppgifterna och när 
de inte trivs på arbetet. (ibid)  
 
Personalomsättning är kostsamt ur en organisatorisk synvinkel menar Ongori (2007) eftersom 
företag investerar i att introducera och utbilda nyanställda. Företag bör förbättra och förtydliga 
policyer så att de nyanställda direkt vet vad som förväntas av dem och vilka riktlinjer företaget 
har. Företag bör behandla de anställda som viktiga tillgångar i företaget som behöver 
uppmärksamhet och motivation för att vara konkurrenskraftiga och för att minska 
personalomsättningen. Ledare bör undersöka orsaken till personalomsättningen och ta fram en 
lämplig handlingsplan för att fylla kunskapsgapet och motverka personalomsättningen. Detta 
innebär att ledare måste förstå anställdas behov för att behålla personalen och inte tappa 
konkurrenskraften som arbetsgivare. För att behålla personal bör ledare enligt Ongori ge anställda 
meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, erbjuda adekvat ersättning baserat på prestationer 
genom exempelvis individuella bonusar, vinstfördelning bland anställda eller bonusar baserade på 
grupprestationer. Slutligen hävdar författaren att om företag lyckas med att kartlägga 
anledningarna till personalomsättningen kan företag minska personalomsättningen drastiskt.  
 
Under många år har en hög personalomsättning varit en utmaning för flera organisationer eftersom 
det råder brist på rätt kompetens menar Batt & Valcour (2001). Hög personalomsättning leder till 
ökade kostnader och i synnerhet för branscher där anställda har en specifik profession eftersom 
deras kunskap är svår att ersätta. Anställda värdesätter idag ett liv där de kan balansera arbete och 
fritid. Vidare menar författaren att högre lön, engagerade ledare och ett flexibelt schema är något 
som minskar personalomsättningen medan något som tenderar att öka personalomsättningen är då 
de anställda enbart har en tydlig karriärstrappa och saknar det relationella på arbetsplatsen. 
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Redovisning-, jurist-, och konsultbranscher är exempel på branscher som utgör specifika 
professioner och som efterliknar revisionsbranschen menar von Nordenflycht (2010). 
Organisationer som till stor del utgörs av specifika professioner bygger ofta på ett partnerskap 
menar Mills (2005). Människor som besitter en viss profession tenderar att omge sig själva med 
likasinnande, som har samma befattning och värderingar. Det är vanligt inom dessa organisationer 
att den nyanställda är assistent i början av partnerkedjan och att de pressas till sitt yttersta för att 
organisationen ska nå ännu mer framgång. (ibid). Levin & Tadelis (2005) menar att antingen 
kommer den nyanställde att klättra i partnerskapskedjan eller lämna organisationen eftersom det 
endast är de bäst preseterande medarbetarna som har möjligheten att blir partners. Ledarskap 
tenderar att existera som en konsekvens av hierarki där en ledare sätter ton för en hel arbetsgrupp 
och försöker styra gruppen mot ett gemensamt mål menar Yielder & Codling (2004). Vidare menar 
de att ledarskap i professioner tenderar att kännetecknas som hierarkiskt och auktoritärt. Denna 
auktoritet kopplas till makten att påverka och influera organisationer och dess medlemmar mot 
uppsatta mål. Däremot anser författarna om hierarkin och auktoriteten blir för extrem kan 
utvecklingen av arbetsgrupper och lagandan försämras. Inom hierarkiska företag är vikten av 
lagarbete, kompetens samt expertis centralt för en välmående organisation. Slutligen menar 
författarna att utveckling av ledarskap i organisationer är viktigt för organisatorisk tillväxt samt 
för främjandet av lagarbete bland människor i organisationen. 
 

2.7 Motivation  
För att förstå hur anställda motiveras är det intressant för studien att tillföra motivationsteorier 
samt skapa en förståelse för ledarskap i den teoretiska referensramen. Gagne & Deci (2005) visar 
att modellen Job Characteristics Model (JCM) är det effektivaste sättet att motivera individer 
genom en optimal utformning av arbetet samt arbetsuppgifter. Teorin tar fokus vid främjandet av 
den inre autonoma motivationen. Autonom motivation innebär att individer presterar eftersom 
uppgifterna anses intressanta och belönande. Enligt JCM-modellen finns tre kritiska dimensioner 
för att erhålla motivation i arbetet; meningsfullhet i arbetet, upplevt ansvar samt kunskap om de 
faktiska utfallen och resultaten i arbetet. Dessa tre kritiska dimensioner sammanfattas i de fem 
arbetsegenskaperna; variation, betydelsefulla arbetsuppgifter, identifierade uppgifter, autonomi 
samt feedback på prestationer. (ibid) Tidigare studier av JCM-modellen presenterade av Joshi & 
Thakor, (2005) visar på starka samband mellan arbetsmotivation samt upplevd meningsfullhet. 
Meningsfullhet anses vara en av de starkaste drivkrafterna för motivation. Enligt teorin kan 
organisationer uppmuntra anställda till bättre prestationer och resultat genom att följa de fem 
arbetsegenskaperna. Teorin utgår från att anställda erhåller inre motivation som beskrivs som en 
självdrivande arbetsmotivation utifrån arbetsuppgifter. (ibid). Hackman och Oldman (1980) menar 
att anställda som upplever meningsfullhet på arbetet har en hög grad av inre motivation och 
presterar därmed bättre och levererar bättre resultat. Förklaringen till höga prestationer och nöjda 
medarbetare är när individerna känner inre motivation och arbetstillfredsställelse menar Colquitt 
& Piccolo (2006).  
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Enligt Benabou & Tirole (2003) innebär yttre motivation att anställda drivs på grund av erhållandet 
av tillfälliga belöningar som fås baserat på prestationer medan inre motivation drivs av den 
individuella motivationen att utföra arbetsuppgifter. Self Determination Theory förklarar vad som 
motiverar individer och den bygger på två typer av motivation; autonom motivation och 
kontrollerad motivation. Den autonoma motivationen handlar om att de inre drivkrafterna att 
uppgifter görs för att de är intressanta och belönande. Den kontrollerade motivationen innefattar 
yttre drivkrafter vilket innebär att uppgiften genomförs av instrumentella skäl. Samhörighet, känsla 
av kompetens och självbestämmande är tre faktorer som har en väsentlig påverkan på den 
autonoma motivationen. (ibid). Den yttre motivationen handlar enligt Gagne & Deci om 
förutsättningar för belöning, självförtroendet gällande prestationen, mål, värderingar och regler 
samt ett gemensamt synsätt på regler, värderingar och mål.  Ryan, Connell, & Deci (1989) har i en 
studie kommit fram till att det finns tre faktorer som påverkar självbestämmandet vilka innefattar 
bekräftelse, valfrihet och feedback. När dessa tre ovannämnda faktorer är uppfyllda har individer 
en högre grad av självbestämmande vilket resulterar i en högre självkänsla, kreativitet och lärande. 
Dessa faktorer är något som ledare har stor möjlighet att påverka. Författarna menar att i 
organisationer där ledare uppmuntrar till självbestämmande trivs de anställda bättre och har 
generellt en mer positiv inställning, medan i de organisationer där ledare inte uppmuntrar till 
självbestämmande och utövade för mycket kontroll på de anställda resulterade i en negativ 
inställning och minskad trivsel bland medarbetarna. 
 

2.8 Ledarskap utifrån ett generationsperspektiv 

2.8.1 Babyboomers 
Individer födda mellan år 1946–1964 benämns babyboomers och, enligt Hannay & Fretwell 
(2011), utgör den gruppen fortfarande en stor del av arbetskraften som dock börjar närma sig 
pensionering. Babyboomers beskrivs ofta som arbetsnarkomaner som var först med att mynta 60 
timmars arbetsveckor. Författarna menar att ett kännetecken för babyboomers att “leva för att 
arbeta” och att ha en karriär är en central utgångspunkt för generationen. Enligt Yu och Miller 
(2005) är babyboomers arbetsamma och föredrar en stabil arbetsmiljö. Generationen är en hårt 
arbetande generation som är mycket lojala mot sin arbetsgivare. Babyboomers är villiga att arbeta 
i team och har accepterat den maktstruktur som råder på företag. Generationen förväntar sig att 
ledaren ger dem en riktning till hur mål skall nås. Slutligen menar författarna att generationens 
nackdelar är att de ogillar förändring på arbetsplatsen.   
 
2.8.2 Generation X  
Generationen som kommer efter babyboomers utgörs av Generation X. Generation X är födda 
mellan år 1965-1981 och kännetecknas av att de efterfrågar mer feedback jämfört med 
babyboomers samt att de inte är lika lojala till arbetsplatsen som babyboomers är skriver Hannay 
& Fretwell (2011). Enligt Yu och Miller (2005) har generationen ett starkt självförtroende och eget 
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driv till att utföra arbetsuppgifter. Generationen värdesätter arbetstillfredsställelse istället för att 
enbart acceptera arbetsuppgifterna och arbeta hårt utan att ifrågasätta. Generation X letar alltid 
efter nya utmaningar arbetsmässigt för att utveckla sig själva. Till skillnad från babyboomers är 
Generation X lojal mot sitt yrke snarare än mot sin arbetsgivare. (ibid) 
 
2.8.3 Generation Y  
Generation Y är individer födda mellan år 1980 och 1995 enligt Williams (2015), en del av denna 
generation är individer som nyligen har eller är på väg ut i arbetslivet. Oblinger (2003) anser att 
dessa individer har skapat en ny inställning och attityd på grund av miljön de har vuxit upp i. Enligt 
Marin (2005) efterfrågar generationen stöd från ledare, tydliga instruktioner och har nästintill ett 
krav på att få utföra arbetsuppgifter med frihet och mångsidighet. Shalley & Gilson (2004) hävdar 
att detta ställer krav på att dagens ledare måste förhålla sig till Generation Y. Den nya generationen 
finner att gruppaktiviteter är givande enligt Williams (2015) och menar att dessa personer behöver 
diskutera och delta aktivt för att utföra sitt arbete. 
 
Genom förmågan att på ett effektivt sätt ta in ny kunskap, ha ett öppet sinne för utmaningar och 
en förmåga att se möjlighet har Generation Y förmågan att bli den mest effektiva arbetskraften i 
nutid. Generation Y ställer frågor till sina arbetsgivare som syftar till att säkerställa vad de kan lära 
sig, vilket värde de bidrar med samt vilken belöning de erhåller för sin insats. Detta ställer ett krav 
på dagens ledare att vara närvarande och ha möjlighet att ge individer direkt feedback för att 
tillfredsställa efterfrågan som finns hos Generation Y för att de ska utföra ett effektivt arbete och 
hålla igång motivationen. En ytterligare aspekt som arbetsgivare och ledare måste ta hänsyn till är 
efterfrågan om att ständigt utvecklas. Generation Y trivs i miljöer där de utvecklas, är nyskapande 
och kan knyta nya kontakter, därmed är det viktigt att arbetsgivare hittar en lösning till detta för 
att behålla kompetensen i företaget. (Marin, 2005) 
 
I en studie utförd av Pew Research Center (2010) lyfts det fram sex rekommendationer för att 
behålla Generation Y inom företaget. Den första rekommendationen innebär att ledare ska utveckla 
en relation med den anställde. Den andra rekommendationen syftar till att tillhandahålla de verktyg 
som den anställde behöver för att utvecklas och växa som individ. Tredje rekommendationen är 
att behandla de nyanställda som vilka kollegor som helst och inte som nybörjare. Det fjärde tipset 
innebär att ha en öppen inställning till utformning av arbetsuppgifter och scheman eftersom det 
inte finns något “one-size” som passar alla. Att ge kontinuerlig feedback tillhör den femte punkten 
och är viktigt för att ständigt kunna coacha Generation Y i rätt riktning och tillgodose deras 
bekräftelsebehov. Den sista rekommendationen för att behålla kompetensen är att ge belöningar 
vid väl utfört arbete, berömma samt erkänna arbetet de har åstadkommit. Om arbetsgivare lyckas 
med dessa rekommendationer och behålla den effektiva arbetskraften som Generation Y är om de 
får sina behov tillfredsställda, kommer detta att medföra en stor konkurrensfördel för företaget. 
(ibid). Marin (2005) anser att Generation Y är fostrade av en hårt arbetande generation där deras 
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föräldrar arbetade långa dagar med minimal fritid och därmed värdesätter Generation Y generellt 
familjeliv över karriär och framgång.   
 
Ungefär 80 miljoner av världens befolkning består av Generation Y enligt Brack & Kelly (2012) 
och Generation Y är redan i arbetslivet eller på väg in i arbetslivet. Nedan i Figur 2 ges en 
illustrering med inspiration från Brack & Kellys (2012) förväntan om att närmare hälften av 
arbetskraften kommer att bestå av Generation Y år 2020.  

 
 

Figur 2: Generation Y på arbetsmarknaden 

För att arbetsgivare ska erhålla engagemang från Generation Y är det nödvändigt enligt Schullery 
(2013) att förstå vad som driver medarbetare till att vilja prestera på arbetet. Att få direkt feedback 
är en faktor som ökar arbetsprestationer. Många arbetsgivare misslyckas med att integrera 
Generation Y på arbetsplatsen på grund av att de inte kan möta de krav som Generation Y ställer 
på sin arbetsgivare. Generationen förväntar sig snabb löneökning, avancering samt en god 
företagskultur. Slutligen menar författaren att företag som inte följer med i utvecklingen av 
ledarskap på arbetsplatsen riskerar att hamna efter och tappa sin konkurrenskraft som arbetsgivare. 
(ibid). Karaktärsdrag för Generation Y som arbetsgivare bör känna till är enligt Smith & Nichols 
(2015) att generationen är prestationsfokuserade, teamorienterade samt värdesätter balans mellan 
arbete och fritid. Olika generationer förväntar sig olika ledarstilar och belöningssystem, detta 
belyser Smith och Nichols som någonting viktigt att förstå bland företag. Genom att inte förstå 
skillnader i efterfrågan på ledarskap hos olika generationer kan arbetsprestationer och 
arbetstillfredsställelse påverkas och författarna menar att företag som inte beaktar skillnader i 
generationer riskerar hög personalomsättning. 
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Ledare bör, enligt en studie gjord av Smith & Gailbraith (2012), tänka om vid ledning och 
motivering av Generation Y. För att motivera generationen belyser författarna vikten av daglig 
feedback och regelbundna möten såväl som möjlighet till att få utökat ansvar. Generation Y 
värdesätter flexibilitet på arbetsplatsen för att enklare balansera arbete och fritid. Utmärkande i 
studien är att 96 % av respondenterna svarar att de hellre jobbar färre timmar i veckan med mindre 
betalt för att få mer tid över till fritid än att arbeta fler timmar med mer betalt. Författarna menar 
slutligen att arbetsgivare bör fokusera på tydlig kommunikation och tydliga instruktioner för att 
undvika missar i kommunikationen samt öka motivationen. Enligt Choi, Kwon, & Kim (2013) 
efterfrågar Generation Y sociala aktiviteter på jobbet och att erbjuda detta kan leda till ökad 
positivitet, bättre sammanhållning i gruppen, bättre kommunikation och minskad stress. Vidare 
visar studien på att sociala aktiviteter ger nöjdare medarbetare vilket i slutändan ökar 
produktiviteten samt förbättrar företagets resultat. Författarna menar att Generation Y kräver ökad 
mening och flexibilitet i sin arbetssituation. Eftersom Generation Y kännetecknas som sociala och 
teamorienterade bör arbetsgivare erbjuda sociala aktiviteter för att öka arbetstillfredsställelsen.  
 
2.8.4 Generation Z 
Generation Z utgör individer födda mellan år 1995 och 2000 enligt Seemiller & Grace (2016). 
Tulgan (2013) menar att generationen är en mycket snabbt växande generation. År 2013 
uppskattades antalet individer klassade till Generation Z till cirka 11 miljoner i Nordamerika. 
Generationen uppskattas öka till 30 miljoner år 2019. Många forskare påstår att denna generation 
utgör det största generationsskiftet i modern tid på arbetsplatser runt om i världen. Utmärkande 
drag för generationen är att föredra små och väldefinierade grupper på arbetsplatsen, tight styrning 
samt tydligt uppsatta målbilder. Enligt Tulgan är det effektivaste sättet att få generationen att 
prestera är genom att tillsammans sätta mål och ha tydlig samt löpande feedback på prestationerna. 
 

2.9 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Att undersöka om ledarskapet har förändrats det senaste årtiondet samt undersöka hur 
revisionsföretag arbetar med att anpassa ledarskapet till den nya efterfrågan som finns hos de yngre 
generationerna utgör studiens syfte. Därmed har ovanstående teorier och tidigare studier valts ut 
för att ligga till grund för studiens empiri och därmed göra det möjligt att studera fenomenet. 
Ledarskap tenderar att existera som en konsekvens av hierarki där en ledare sätter ton för en hel 
arbetsgrupp och styra mot ett gemensamt mål förklarar Yielder & Codling (2004). Vidare menar 
författarna att ledarskap i professioner tenderar att kännetecknas av hierarki och auktoritet. 
 
Enligt ovan kan Generation Y’s preferenser på ledarskap likställas med en 
relationsbaseradledarskapsstil. Relationsbaserat ledarskap enligt Uhi-Bien (2006) innebär att 
ledarskapet baseras på individer och dess relationer på arbetsplatsen. Dessa ledare tenderar att vara 
demokratiska och anser att de uppnår makt genom relationer med medarbetarna och utgår från 
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antagandet att människor är självdrivna och kreativa. Besluten som en relationsbaserad ledare tar 
baseras ofta på diskussioner och gemensamma beslut menar Hersey & Blanchard (1969). Detta 
ställer ett krav på dagens ledare att vara närvarande och ha möjlighet att ge individer direkt 
feedback för att tillfredsställa efterfrågan som finns hos generationen för att de ska utföra ett 
effektivt arbete och hålla igång motivationen anser Marin (2005). Vidare menar författaren att 
generationen vill veta vilket värde de bidrar med, vad de kan lära sig samt vilken belöning som 
erhålls genom att genomföra en arbetsuppgift. Relationsbaserade ledare vill skapa relationer, öka 
deltagande och engagemang hos de anställda vilket leder till en ökad sammanhållning enligt 
Curral, Arana, Chambel, & Tabernero (2009). Den andra ledarskapsstilen som Hersey & 
Blanchard (1969) presenterar är den uppgiftsbaserade ledarskapsstilen vilken kännetecknas som 
en auktoritär person som fattar beslut på egen hand och som anser att de uppnår makt enbart genom 
sin befattning som ledare. Den uppgiftsbaserade ledaren tenderar att ha väsentligt mindre fokus på 
deltagande och gemensamma beslut än den relationsbaserade ledaren. En kombination mellan 
dessa två ledarskapsstilar har en positiv inverkan på prestationer och jobbtillfredsställelse. (Brown, 
2003). För att uppfylla studiens syfte presenteras nedan en modell samt en tabell baserat på 
studiens nyckelord. I Figur 3 har studiens centrala ledarskapsmodeller, de olika generationerna 
samt det mest ”optimala” ledarskapet placerats ut. På bilden illustreras även en blixt för att visa på 
att det finns en spänning mellan det skandinaviska och amerikanska ledarskapet. Nedan i Tabell 1 
presenteras en sammanfattning med för- och nackdelar av skandinaviskt- och amerikanskt 
ledarskap.  
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Figur 3: Studiens teoretiska modell 

 

TABELL 1: För- och nackdelar med skandinaviskt- och amerikanskt ledarskap 

Skandinaviskt ledarskap Amerikanskt ledarskap 
Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar  
(+) Starka relationer 
och omtänksamhet 

(-) Otydliga 
instruktioner 

(+) Ökade prestationer 
på kort sikt  

(-) Hierarkiskt  

(+) Demokratiskt (-) Minskad effektivitet 
på kort sikt 

(+) Tydlig struktur och 
instruktioner 

(-) Auktoritärt 

(+) Deltagande och 
engagemang 

(-) Mindre mängd utfört 
arbete på kort sikt  

(+) Ökad effektivitet på 
kort sikt  

(-) Mindre fokus på 
individens mående   

(+) Fokus på inre 
motivation 

 (+) Fokus på yttre 
motivation 

(-) Endast fokus på 
personliga prestationer 
och inte helheten 

(+) Ökad effektivitet på 
lång sikt  

   

(+) Lojalitet till 
arbetskamrater och 
arbetsuppgifter  
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3. METOD 
I detta avsnitt kommer den vetenskapsteoretiska synen samt forskningsansatsen som studien har 
att presenteras. Tillvägagångssättet för undersökningen kommer att fastställas, analysmetoden 
presenteras och avslutningsvis kommer studiens trovärdighet att diskuteras.  

 
3.1 Forskningsansats 
För att erhålla svar på studiens forskningsfrågor och syfte utgår studien från en kvalitativ ansats. 
Kvantitativ och kvalitativ forskning har åtskilda paradigm samt olika grundantaganden om det 
optimala sättet att studera socialt liv. Kvalitativ forskning utgår från intellektuella antaganden till 
skillnad från kvantitativ forskning som utgår från slutsatser grundade på premisser. Skillnaden 
mellan kvalitativ och kvantitativ utgörs dels av de olika antagandena om socialt liv samt tekniker 
för datainsamling. (Bryman & Bell, 1997) En kvalitativ ansats betonar ord snarare än kvantifiering. 
Kvalitativ forskning tar utgångspunkt vid ord, känslor, värderingar och attityder enligt David & 
Sutton (2011). Studiens syfte är förklarande då syftet är att undersöka hur revisionsföretag arbetar 
för att anpassa ledarskapet till den nya generationen samt hur ledarskapet inom revisionsföretagen 
förändrats i samband med generationsskiften. Detta gör att en kvalitativ forskningsansats relevant 
för denna studie då studien utgår från intervjuer och fokusgrupper för att skapa en förståelse för 
ledarskapet inom revisionsbranschen. (ibid) 
 
Studien tar sin epistemologiska utgångspunkt i kritisk realism som är en form av realism vilken 
erkänner det verkliga i den naturliga ordningen och i den sociala verklighetens skeenden. Kritiska 
realister hävdar att det endast går att förstå och förändra den sociala verkligheten om det finns en 
förståelse för de strukturer som är i verksamhet och som ger upphov till dessa skeenden. (Bryman 
& Bell, 2017, s. 48). Denna studie har till syfte att skapa förståelse för hur ledarskapet har 
förändrats på revisionsbyråer det senaste årtiondet. För att ta reda på studiens syfte har författarna 
skapat förståelse för befintliga strukturer som ger upphov till de skeenden som existerar. Den 
kritiska realismen har två förutsättningar där den första förutsättningen är att forskares 
uppfattningar bara är ett av flera sätt att få kunskap om verkligheten. Den andra förutsättningen är 
att kritiska realister är tillfreds med att inbegripa teoretiska termer som inte kan observeras direkt. 
(ibid). Dessa förutsättningar uppfylls då många av studiens teoretiska termer inte kan observeras 
direkt av författarna, utan en bild skapas av det som intervjupersonerna anger och därmed förklarar 
författarna de svar som erhållits.  
 
Studien utgår från en deduktiv ansats då studien grundar sig i teori där ett forskningsgap formuleras 
och därefter fylls gapet med hjälp av relevanta observationer. Bryman & Bell (2017) förklarar 
deduktiv ansats som ett förhållande mellan teori och praktik inom samhällsvetenskapen. Studien 
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har undersökt tidigare forskning inom området, identifierat ett forskningsgap och därefter har 
författarna utfört observationer i form av intervjuer och fokusgrupper i syfte att fylla 
forskningsgapet och ställa teori emot empirin. Studiens ontologiska ståndpunkt utgörs i 
objektivismen eftersom studien utgår från att individer möter yttre fakta i form av sociala förteelser 
som ligger utanför individens förstånd enligt Bryman & Bell.  Författarna exemplifierar vidare 
objektivism genom att beskriva en organisation med egna regler och riktlinjer, där det i 
organisationen utvecklas normer och arbetssätt. 
 

3.2 Litteraturstudie 
I syfte att erhålla en hög kvalitet på denna studie har författarna valt att använda vetenskapliga 
artiklar hämtade från Scoups samt Google Scholar. En stor del av artiklarna finns med på 
Academic Journal Gudie (2018) som är peer reviewed och betygssätt på en skala från 1 till 4*, där 
en stor del uppnår ett högt betyg vilket innebär att dessa artiklar kommer från tidskrifter som är 
världsledande. Sökord som använts i studien är; Generation Y, leadership, relationship-based 
leadership, task-based leadership, scandinavian leadership model, american leadership model, 
staff turnover. Dessa sökord är nyckelord som baserades på studiens syfte och problematisering.  
Övrig information som inhämtats till studien som inte är akademiska tidskrifter har inhämtats från 
Tidningen Balans och Civilekonomen. Syftet med den inhämtade informationen är att få en 
aktualitet i studien, samt för att ge en tydlig bild av problematiseringen till läsaren. Tidningen 
Balans och Civilekonomen visade tydliga indikatorer på utmaningar för revisionsbranschen att 
behålla personal samt pekade på olika anledningar som kan leda till dessa utmaningar, detta ligger 
till grund för val av studiens sökord.  
 

3.3 Empirisk insamlingsmetod  

3.3.1 Urval 
Studien valde till en början att granska fyra av de största revisionsföretagen i Sverige och därefter 
valdes intervjupersoner och fokusgrupper ut, detta kännetecknas som ett tvåstegsurval (Bryman & 
Bell, 2017). Dessa företag valdes ut eftersom de har majoriteten av marknadsandelarna i Sverige 
och då företagen efterliknar varandra. Studien undersöker såväl ledare som medarbetare i olika 
åldrar. Ett krav som författarna ställde på ledarna var att de tillhörde Generation X eller 
babyboomers, hade minst 10 års erfarenhet inom revisionsbranschen samt personalansvar. För de 
äldre personerna var kravet att de tillhörde Generation X eller babyboomers samt hade minst 10 
års erfarenhet inom revisionsbranschen. För de yngre personerna var kravet att de tillhörde 
Generation Y eller Z samt inte arbetat inom branschen mer än 10 år. Anledningen till att ledare 
och äldre måste ha minst 10 års erfarenhet är för att de ska ha en tydlig bild av hur ledarskapet var 
då jämfört med nu och för att intervjupersonerna med stor sannolikhet skulle minnas hur det var 
för 10 år sedan. Eftersom studien syftade till att få förståelse för hur ledarskap utvecklats över tid 
valdes ledare med personalansvar ut som intervjupersoner för intervjuer vilket innebar att ett 
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målstyrt urval tillämpades (Bryman & Bell, 2017). Syftet med att undersöka erfarna ledare för att 
erhålla tillförlitliga svar då ledarna med säkerhet hade erfarenhet inom ledarskap och varit med 
om generationsskiften i branschen. Urvalet till fokusgrupperna skedde genom ett 
tillgänglighetsurval enligt Bryman & Bell då ledaren ombads välja ut personer som var tillgängliga 
för att intervjuas med krav på att personerna tillhörde rätt generation. Studien undersökte både 
äldre och yngre medarbetare genom fokusgrupper. De äldre och yngre delades in i grupper där de 
olika ålderskategorierna var separerade. Syftet med att undersöka en yngre generation var att se 
hur de upplevde ledarskapet på kontoret samt för att se om de yngre hade en liknande efterfrågan 
på ledarskap som beskrivs i teorier samt ta reda på om ledaren och de yngre hade samma bild av 
ledarskapet på kontoret och om det eventuellt fanns skillnader i dessa upplevelser. Syftet med att 
undersöka en äldre målgrupp var också för att ta reda på hur de upplevde ledarskapet och om det 
fanns skillnader i ledarens uppfattning. Vidare var syftet att ta reda på hur de upplevde ledarskapet 
förr jämfört med idag samt vilka eventuella anledningar som kan ligga till grund för förändringar. 
 
För att behålla anonymiteten hos deltagarna i studien ändrade författarna namnen på samtliga 
intervjupersoner utifrån ett system. För att ha en tydlig struktur i arbetet valde författarna att 
namnge alla ledare till namn som börjar på M, äldre medarbetare till Å och Ö samt yngre 
medarbetare till namn som börjar med A. Nedan presenteras en lista över intervjupersonerna: 
 

TABELL 2: Lista över intervjupersoner 

Namn Befattning Antal år i branschen Antal transkriberade 
sidor 

Maria Ledare KPMG 30 år  8 sidor  
Mats Ledare Deloitte 29 år  7 sidor  
Martin Ledare PwC 15 år 9,5 sidor  
Örjan 
 
 
 
Åsa  

Senior manager och 
auktoriserad revisor PwC 
 
Senior manager och 
auktoriserad revisor PwC 
 

32 år 
 
 
 
17 år  

5 sidor  

Anna  
 
 
Alice 

Revisor, senior associate 
KPMG 
 
Junior revisor KPMG 

7 år 
 
 
6 år  

3,5 sidor  

Annika   
 
Amanda  

Junior revisor PwC 
 
Junior revisor PwC 

8 månader 
 
4 månader 

4 sidor  

 
3.3.2 Operationalisering  
Centrala begrepp i studien utgör relations- och uppgiftsbaserat ledarskap som kan likställas med 
amerikanskt och skandinaviskt ledarskap. Definitionen av uppgifts- och relationsbaserat ledarskap 
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är enligt Uhi-bien omtänksamhet och stöd för medarbetarna. Fokus på arbetsplatsen är att utveckla 
högkvalitativa och förtroendebaserade relationer mellan anställda och ledare enligt Uhi-Bien 
(2006). Brown (2003) definierar uppgiftsbaserat ledarskap som ett ledarskap med utgångspunkt i 
att uppgiften skall genomföras av medarbetarna. Den uppgiftsbaserade ledaren har ett stort fokus 
på uppgiften samt måluppfyllelse och ledaren tenderar att ha väsentligt mindre fokus på deltagande 
och engagemang i beslutsfattande. Frågor rörande detta har ställts till både äldre och yngre 
medarbetare samt ledare på varje revisionsbyrå som undersökts. Andra centrala begrepp i studien 
som ställts till intervjupersonerna rör feedback, motivation samt sociala aktiviteter. I bilaga 4 går 
det att utläsa vilka frågor som rör feedback, motivation samt sociala aktiviteter samt dess 
huvudsakliga källhänvisningar. En ledarskapsmatris utformad efter Blake & Moutons (1982) Grid-
modell har presenterats till samtliga intervjupersoner där de äldre medarbetarna samt ledarna fick 
peka ut i rutnätet hur ledarskapet var förr jämfört med idag. De huvudsakliga källhänvisningarna 
till detta finns i bilaga 4. Frågor gällande hierarki ställdes till alla medarbetare samt även ledarna. 
Frågan gällande hierarki till ledaren syftade till att ta reda på om det finns amerikanska influenser 
som påverkar exempelvis beslutsfattande eller direktiv kring ledarskap. Avseende medarbetarna 
ställdes frågor kring eventuella hierarkier på kontorsnivå där det kan finnas uppdelningar bland 
ålderskategorier eller befattningar. Källhänvisningar avseende hierarkier återfinns i bilaga 4. 
Slutligen fick samtliga intervjupersoner spekulera i vilken typ av ledarskap som den kommande 
generationen möjligtvis kommer att efterfråga.  
 
3.3.3 Datainsamling  
Eftersom studien har en kvalitativ ansats med syfte att beskriva ledarskapsutvecklingen inom 
revisionsbranschen samt anpassningen av ledarskap till den yngre generationen har intervjuer och 
fokusgrupper genomförts.  Författarna valde att bedriva enskilda intervjuer med ledarna på 
revisionsbyråerna i syfte att erhålla genomtänkta resonemang och reflektioner kring bland annat 
hur ledarskapet utvecklats de senaste tio åren.  Vidare bedrev författarna fokusgrupper med de 
äldre och yngre medarbetarna, med de olika generationstillhörigheterna isär. Varje fokusgrupp 
innehöll två medarbetare i syfte att dessa medarbetare fick möjlighet att diskutera och resonera 
tillsammans. Eftersom studiens syfte innebär att blicka tillbaka på hur det var för tio år sedan samt 
se hur anpassningen av ledarskap sker är en kvalitativ ansats lämplig då det ges utrymme för 
diskussion och reflektion. Författarna tog kontakt med intervjupersoner via mail och telefonsamtal. 
I god tid innan utsatt intervju mailades intervjufrågorna ut till intervjupersonerna. Syftet med att 
maila ut intervjufrågorna var för att intervjupersonerna skulle hinna läsa igenom frågorna och reda 
då börja reflektera över frågorna. Samtliga intervjuer genomfördes på respektive företags kontor. 
Totalt har tre intervjuer genomförts med ledare, samt tre fokusgrupper med medarbetare i olika 
ålderskategorier. Intervjun tog sin utgångspunkt i semistrukturerade frågor samt följdfrågor för att 
få en djupare förståelse samt relevanta svar. Frågorna bestod av inledandefrågor, 
uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor samt direkta frågor. Syftet med uppföljningsfrågor är att få 
ett utvecklat svar, medan sonderingsfrågor ställs i syfte att få en fördjupning i svaren. (Bryman & 
Bell, 2017). För att få struktur på intervjun angav författarna strukturerade kommentarer, detta i 
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kombination med olika typer av frågor gav en väl genomförd intervju. Innan intervjuerna 
påbörjades förklarade författarna syftet med studien och intervjupersonen fick frågan om det var 
okej att spela in intervjun. Intervjutiden med ledarna sattes till 45 minuter vilket var med god 
marginal. Detta innebar att ledarna fick tid att reflektera och tänka igenom såväl frågor som svar 
vilket bidrog till genomtänkta svar. Efter varje intervju fanns tid för ytterligare kommentarer samt 
utrymme för tillägg. Efter intervjun ombads ledarna att ta reda på om det fanns yngre och äldre 
medarbetare villiga att ställa upp i fokusgrupp. Ett par dagar efter intervju blev författarna 
kontaktade av intresserade medarbetare som var villiga att ställa upp i fokusgrupp. Tid och plats 
för fokusgrupp bestämdes via mail och även medarbetarna fick intervjufrågorna i god tid innan 
intervjun med syfte att få möjlighet till förberedning och reflektion innan de deltog i fokusgrupp. 
Innan fokusgruppen påbörjades fick deltagarna frågan om det var okej att spela in intervjun och 
intervjutiden för fokusgrupperna sattes till 20 minuter. Tiden sattes med god marginal och gav tid 
för välgenomtänkta svar med högkvalitativa reflektioner. Frågorna som ställdes utgjordes även i 
fokusgrupperna av semistrukturerade frågor samt följdfrågor för att ha en struktur på intervjun, 
men också för att skapa ett djup och en förståelse. Efter varje fokusgrupp fanns tid för deltagarna 
att kommentera frågorna samt utrymme för tillägg. Båda författarna deltog vid varje intervju och 
fokusgrupp. Författarna valde vid ett tidigt skeende att enbart bedriva personliga intervjuer för att 
erhålla mer informella och avslappnade intervjuer. Vid varje intervjutillfälle spelades intervjun in 
med hjälp av båda författarnas mobiltelefoner. Anledningen till inspelningarna var för att 
underlätta transkriberingen. Eftersom intervjun spelades in valde författarna att enbart föra ett fåtal 
anteckningar på datorerna under intervjun, detta resulterade i ett mer aktivt lyssnande från 
författarnas sida som gav upphov till genomtänkta följdfrågor. Slutligen kompletterades 
intervjuerna med att hämta information om företagens ledarskapsstrategier från respektive företags 
hemsida vilket gav en bredare och mer övergripande bild om hur ledarskapet bedrivs.  
 
3.3.4 Analysmetod  
Den analysmetod som valts ut till denna studie är tematisk analys som Braun & Clarke (2006) 
beskriver, detta är enligt författarna en vanlig metod vid en kvalitativ ansats. Syftet med en 
tematisk analys är att identifiera mönster, analysera samt rapportera dessa mönster som funnits 
inom den insamlade datan. Vidare kan den tematiska analysen också gå längre än enbart analys 
och därmed även tillämpa tolkningar. Med tema avses enligt författarna någonting viktigt i 
undersökningen i förhållande till studiens forskningsfrågor som visar mönster i intervjupersoners 
svar. Författarna ansåg att den tematiska analysen var lämplig för studien då studien har en 
kvalitativ ansats med syfte att måla av den verklighet som finns i revisionsbranschen avseende 
ledarskapsutvecklingen och anpassningen av ledarskap till den yngre generationen. Den tematiska 
analysen identifierar nyckelord, underteman och huvudteman ur den insamlade empirin för att 
sedan analysera dessa teman i studiens analys och diskussion. Braun & Clarkes tematiska 
analysmetod består av sex faser.  Den första fasen innebär att författarna skall bekantas med den 
insamlad data. Detta har författarna gjort genom att transkribera varje intervju med hjälp av 
ljudupptagningar. Under tiden som transkriberingen pågick kunde författarna identifiera vissa 
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mönster i intervjupersonernas svar som kunde vara intressant för studiens resultat. Den andra fasen 
innebär att koda centrala drag i den insamlade data. Detta gjordes genom att författarna först 
identifierade centrala drag i datan för att sedan koda dessa drag i en tabell. Den tredje fasen som 
genomfördes var att samla dessa koder till potentiella teman intressanta för studien. Teman som 
identifierades i undersökningen var mindre fokus på prestationer, anpassning till den nya 
generationen, tecken på hierarki, relationer blir allt mer viktiga samt ökad efterfrågan på feedback. 
Dessa teman presenteras i bilaga 5. För att kontrollera att dessa teman är sammanhängande har 
författarna i den fjärde fasen använt en så kallas tematisk karta över analysen. Genom att rita upp 
en tematisk karta över teman kunde författarna säkerställa att de teman som identifierats också var 
sammanhängande. I den femte fasen har varje tema analyserats. Då varje tema analyserats har 
författarna kunnat säkerställa att dessa teman är i linje med studiens syfte. Den sjätte och sista 
fasen innebär att producera rapporten med hjälp av dessa teman. Detta har vidare kopplats till 
studiens syfte och forskningsfrågor, den teoretiska referensramen samt den insamlade empirin.  
 

3.4 Studiens trovärdighet 

3.4.1 Överförbarhet 
Byrman & Bell (2017) menar att det är viktigt att studies resultat kan appliceras i andra 
sammanhang då vi genomfört en kvalitativ studie vilket innebär att studien bör kännetecknas av 
överförbarhet då intervjupersonerna har liknande egenskaper och intervjuerna syftade till att få ett 
djup och inte en vidd. Denna studie har noggrant beskrivit tillvägagångssättet och genomförandet 
vilket innebär att studien kan tillämpas inom andra situationer, exempelvis undersöka hur 
fenomenet generationsskiften och ledarskap ser ut i liknande branscher som till exempel konsult- 
eller juristbranscher.  
 
3.4.2 Äkthet  
Inom området äkthet finns ett antal kriterier som skall följas. För att studien och dess undersökning 
skall nå äkthet måste dessa kriterier uppfyllas. Det första kriteriet som lyfts fram enligt Bryman & 
Bell (2017) är rättvis bild. Rättvis bild innebär att undersökningen skall ge en tillräckligt 
rättvisande bild av olika åsikter och uppfattningar som finns i det urval som valts (Bryman & Bell, 
2017 s. 383). Undersökningen ger en rättvis bild då olika perspektiv i företagen lyfts fram, där 
både ledare och medarbetare får yttra sina åsikter. Vidare undersöks tre företag med olika individer 
som har olika synsätt vilket förstärker den rättvisande bilden. Det andra kriteriet utgörs av 
ontologisk autencitet vilket innebär att undersökningen bör hjälpa de personer som medverkat i 
studien att komma till bättre förståelse av sin sociala situation och den sociala miljö de lever i. 
(ibid). Ontologisk autencitet uppfylldes då studien hjälper intervjupersonerna att få en större 
förståelse för ledarskap och vilka faktorer som kan driva mot en förändring i ledarskapet. Det tredje 
kriteriet utgörs av pedagogisk autencitet vilket innebär att undersökningen bidrar till att deltagarna 
får en bättre bild av hur andra personer i miljön upplever saker och ting (ibid). Pedagogisk 
autencitet uppfylldes också då de yngre deltagarna får en bild av hur de äldre samt ledarna upplever 
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miljö. De äldre får en bild av hur de yngre och ledaren upplever miljö. Slutligen får ledaren en bild 
av hur de äldre och yngre upplever miljö. Vidare kan detta även jämföras mellan de olika företagen. 
Katalytisk autencitet innebär att undersökningen bör medföra att deltagarna kan förändra sin 
situation (Bryman & Bell, 2017 s. 383). Detta uppfylldes då ledarna eventuellt kan få en bild av 
hur medarbetarna upplever arbetsmiljön och därmed ges ledaren möjlighet att förändra ledarskapet 
för att erhålla en högre överensstämmelse med medarbetarna. Taktisk autencitet innebär att 
undersökningen bör medföra att deltagarna får bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs. 
(ibid). Detta uppfylldes då ledarna får tydliga indikatorer på vad medarbetarna upplever och 
efterfrågar vilket innebär att ledarna ges möjlighet att vidta de åtgärder som krävs genom att ta del 
av resultatet av undersökningarna. Fokusgrupperna i studien bestod av två personer i varje 
fokusgrupp och ålderskategori. Att ha två personer i varje fokusgrupp kan innebära mindre 
variation i svaren och för få antal perspektiv och åsikter. Författarna valde ändå att ha små grupper 
för att visa en så rättvisande bild som möjligt.  Genom att ha små grupper kunde författarna se till 
att varje intervjuperson fick göra sig hörd, författarna fick möjlighet att ställa följdfrågor för ett 
större djup och förståelse, samt få uttömmande svar.  
 
3.4.3 Tillförlitlighet 
Det kan finnas många beskrivningar av verkligheten vilket gör tillförlitlighet relevant för studien. 
En del av tillförligheten är att författarna säkerställer att intervjupersonernas uppfattning om 
verklighet har förmedlats på ett korrekt sätt. För att denna studie ska vara tillförlitlig har författarna 
varit noggranna med att ställa följdfrågor som bekräftar intervjupersonens svar. Om det har 
uppstått några funderingar eller oklarheter vid intervjuerna har dessa klargjorts. De kontaktade 
företagen fick vid den initiala kontakten tydlig information om studiens syfte bestående av 
ledarskap och yngre generationer samt relevansen för företagen. I och med brist på personal i yrket 
samt den höga personalomsättningen betonade författarna att informationen kan vara användbar 
för ledare för att se om synen på ledarskapet är liknande för ledare och medarbetare för att 
eventuellt kunna motverka personalomsättningen. Trots detta valde Deloitte att avböja medverkan 
i fokusgrupper och EY avböjde all form av medverkan. Något som kan påverka studiens 
tillförlitlighet är att det var ledaren som fick välja ut personerna som deltog i fokusgrupperna. Detta 
kan möjligen innebära att ledaren har valt ut personer vars åsikter är i linje med deras egna.  
 
3.4.4 Jämförbarhet  
Bryman & Bell (2017) menar på att jämförbarhet är centralt vid granskning av olika experiment 
och studier. Fördelen med jämförelser är att erhålla en bättre förståelse för det sociala fenomenet 
som utgör studiens fokus. Då studiens syfte är att beskriva ledarskapsutvecklingen inom 
revisionsbyråerna utgör jämförbarhet en central faktor då studien jämför hur ledarskapet var då 
jämfört med idag. Vidare är studiens syfte att ta reda på hur revisionsföretagen arbetar med att 
anpassa ledarskapet till kommande generationer är jämförbarhet centralt för att analysera hur de 
olika revisionsbyråernas strategier ser ut. Studiens empiri består av ett färre antal intervjupersoner 
med ett större djup i erhållna svar. Detta går i linje med Bryman & Bells (2017) teori om att en 
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kvalitativ studie skall erhålla ett djup från ett färre antal intervjupersoner. Studien innehåller 
intervjuer med tre ledare inom revisionsbranschen i Luleå samt tre fokusgrupper med medarbetare 
från revisionsbyråerna i Luleå. Fokusgrupperna har haft fokus på äldre och yngre medarbetare och 
varje fokusgrupp har haft ålderskategorierna separerade. Det ursprungliga målet med studien var 
att studera alla revisionsbyråer som ingår i Big Four. Ett möjligt metodproblem för denna studie 
är ett bortfall av revisionsbyrån EY i Luleå som avböjde all form av medverkan i denna studie. 
Detta medförde att avgränsningarna i studien till Big Four fick justeras till att undersöka tre av de 
största revisionsföretagen i Sverige. Ett annat metodproblem kan vara att de äldre medarbetarna 
på KPMG avböjde medverkan i denna studie. Bortfallen medförde ett färre antal intervjupersoner 
då studien inte fick ta del av EY’s ledares syn samt de äldre medarbetarna på KPMG’s syn på 
ledarskap och generationer. Studien fick inte heller ta del av medarbetarnas åsikter på EY. Efter 
den genomförda intervjun med ledaren på Deloitte ombads ledaren att samla in medarbetare villiga 
att delta i fokusgrupper. Författarna fick en kontakt på Deloitte för att boka in fokusgrupp. Ett par 
dagar senare fick författarna till svar från ledaren att Deloitte avböjde all form av medverkan i 
fokusgrupper. Genom att Deloitte avböjde medverkan i fokusgrupper medförde det ett färre antal 
beskrivningar av den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2017). Om ytterligare ett företag samt 
flera medarbetare hade intervjuats hade studien fått högre jämförbarhet då det hade funnits fler 
beskrivningar av den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2017). Författarna diskuterade ett 
möjligt scenario att undersöka byråer i andra städer på grund av bortfallet men kom fram till att 
fortsätta ha avgränsningen till byråer i Luleå. Anledningen till varför författarna inte valde att 
studera byråer i andra städer är då kulturer, arbetssätt och konkurrens om personal kan skilja sig 
åt i olika städer. Därmed tog författarna beslutet om att enbart fokusera på revisionsbyråer i Luleå 
för att få så jämförbara svar som möjligt. 
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4. EMPIRI 
I detta kapitel presenterassammanställs studiens insamlade data. Kapitlet är uppdelat efter 
företagen som studien undersökt som därmed är uppdelade efter företagens ledarskapsstrategi, 
ledarens perspektiv, äldre och yngre medarbetare. Varje företag presenteras var för sig där 
företagens ledarskapsstrategi presenteras, ledarens syn på ledarskapet samt den äldre och yngre 
generationens synsätt.   

 
4.1 KPMG 

4.1.1 KPMG:s ledarskapsstrategi 
På KPMG får varje medarbetare en individuell utvecklingsplan som sätts tillsammans med en 
performance manager vars syfte är att få stöttning i karriären. KPMG har en utvecklingstrappa där 
fem befattningar anges som den utveckling medarbetares karriär kan få. Trappan börjar med 
befattningen associate. Som associate är medarbetare en del av kundteamet samtidigt som det är 
mycket fokus på utbildning och medarbetarens utveckling. Nästa steg i karriären är senior 
associate. Som senior associate får medarbetaren ett större ansvar för kundteamet där planering 
och budget ingår i ansvaret. Det tredje steget i karriärstrappan är manager där det ges ytterligare 
ansvar för kundrelationer där medarbetaren kan leda egna uppdrag samt ta ansvar för de juniora 
kollegors utveckling på arbetsplatsen. Efter manager kan medarbetaren avancera till senior 
manager. En senior manager axlar utöver det dagliga arbetet ledarroller i arbetsgrupper. Det 
slutliga steget i karriärstrappan är partner. En partner är delägare i företaget och arbetar med 
utvecklingen av företaget, för att få denna möjlighet till att avancera till partner krävs en förmåga 
att förstå och driva affärer. (KPMG, u.d)  
 
4.1.2 Ledarskap utifrån ett ledarperspektiv 
Centralt i ledarskapet som bedrivs på KPMG är en blandning av prestationer och relationer, ledaren 
tydliggör att det finns vissa ekonomiska mål som de måste leva upp till för Norrbotten samtidigt 
som hon berättar att det blir mer och mer viktigt med relationer. När Maria började i branschen 
var det mycket mer fokus på att prestera och mäta varje individ. Att det har skett en förändring tror 
Maria beror på att det finns en allmän förväntan att det ska vara ett öppet klimat på arbetsplatsen 
och att personalen tycker det är viktigt att få information, känna sig delaktiga och förstå varför 
arbetsuppgifterna utförs. Maria anser att detta är positivt med de influenser som den nya 
generationer bidrar med samtidigt som att det är krävande att fånga upp alla individer som hör till 
den yngre generationen, vilket Maria beskriver nedan:  
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“Det finns ett begrepp inom företaget att vi ska bli den nya generationens favorit. Vi märker att den yngre 
generationen har helt andra värderingar och en annan öppenhet vilket gör att ledarskapet går mer mot 

relationer.” – Maria, KPMG 
 
På kontoret finns en strävan av att bli mindre hierarkiska och Maria berättar att dem har kommit 
en bra bit på väg. En del direktiv kommer centralt om hur ledarskapet ska bedrivas, exempelvis att 
utvecklingssamtal med krav på uppföljning ska hållas minst två gånger per år. Det finns även en 
stor frihet hur ledarskapet ska bedrivas på varje kontor och därmed är det en blandning av direktiv 
från huvudkontor och engagemang från enskilda ledare som präglar ledarskapet. Maria tror att 
efterfrågan hos den yngre generationen påverkar ledarskapet och anser att den yngre generationen 
bidrar med bra influenser, engagemang och en vilja av att vara delaktig vilket gör företaget bättre. 
Något som är utmärkande för den yngre generationen är deras efterfråga på feedback jämfört med 
den äldre generationen, speciellt konstruktiv feedback och det är något som vi på KPMG måste bli 
bättre på menar Maria. Direkt när de anställda är ute på uppdrag efterfrågas feedback, i högsäsong 
är det bara fokus på att leverera och då kan det vara svårt att få en halvtimme över till att ge 
feedback berättar Maria och poängterar igen att det är något som de behöver bli bättre på. När hon 
började i branschen var det inte alls lika mycket fokus på feedback:  
 
“Om jag backar tillbaka hur det har sett ut så blir det mer och mer viktigt med relationerna. Att var och 
en ska känna att de har en individuell utvecklingsplan att de lyfts och utvecklas åt det håll den vill. Det 

handlar om relationer, att fånga upp vad var och en brinner för.”- Maria, KPMG 
 
Något som det fokuseras mer på inom KPMG är det relationsbaserade ledarskapet och det handlar 
om att fånga upp varje individ istället för att bara ge direktiv menar Maria. Vidare berättar hon att 
hon försöker hitta roller till de anställda som matchar med vad dem brinner för, vilket är ett sätt att 
involvera medarbetarna. Maria anser att ledarskapet blir mer relationsinriktat och hon tror att 
förändringen bland annat beror på en allmän förväntan:  

 
”Ja, relationsbaserad blir mer och mer tyngdpunkt på och det hänger ihop med att man måste fånga upp 
vad varje individ brinner för istället för att bara få direktiv med vad man ska göra. Förr fanns en mycket 
tydligare väg, såhär ska du gå för att bli auktoriserad revisor, man blev stöpt i en form på ett helt annat 
sätt än idag. Nu är det mer fokus på att fånga upp varje individ, vart vill du och vad har du för intressen. 

För att nå dit är det relationsbaserat ledarskap som är viktigt.”- Maria, KPMG 
 
“Dels är det en allmän förväntan, större förväntan på öppenhet från personalen, att det är väldigt viktigt 
att få information, känna sig delaktiga och det fungerar inte bara att få endast en uppgift att genomföra 
utan man vill förstå varför man gör det och man vill ha en beskrivning av vart företaget är påväg, vilka 

mål och strategier som finns och sin individuella utvecklingsplan.”- Maria, KPMG 
 
I ledarskapsmatrisen placerar Maria en sjua på omtanke för prestation samt fem på omtanke för 
människor. När hon började i branschen förklarar hon att det var mer fokus på prestation och inte 
lika mycket fokus på relationer. När hon var ny i branschen upplevde hon en åtta när det gäller 
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omtanke för prestation och en tvåa när det gäller omtanke för människor. Något som den 
kommande generationen kommer att efterfråga är frihet tror Maria. Hon berättar att när hon 
började i branschen arbetade hon kvällar och helger utan tvekan eftersom det förväntades och det 
var heller ingenting som de anställda ifrågasatte. Idag är det inte alls samma självklarhet att ställa 
upp utanför ordinarie arbetstid. Vidare tror hon att den yngre generationen kommer att efterfråga 
ännu mer fokus på deras individuella utvecklingsplan samt hjälp att nå sina mål. Hon förutspår 
också en högre personalomsättning eftersom det finns en annan rörlighet hos den yngre 
generationen och svårare att behålla dem eftersom dem är mer flyttbara. “Man stannar inte 30 år, 
kanske inte ens 5 år” säger Maria. Maria tror starkt på att den yngre generationen har en inverkan 
på hur ledarskapet utformas i branschen: 
 

Ja, det tror jag absolut! Det är jättebra influenser som gör vårt företag ännu bättre, just det med viljan 
och vill vara delaktig och ha ett engagemang och det är bara positivt. Sen gäller det att nå dit, att 

informera och hinna med allt som efterfrågas. Ibland kan det vara en tidsfråga, att man inte hinner med 
att informera i tid och så, men det är något vi har med oss. - Maria, KPMG 

En strategi för att anpassa ledarskapet till kommande generationer är flexibla arbetstider både 
lokalt på kontoret i Luleå likväl centralt. Hon tillägger att det finns en efterfrågan om flexibla 
arbetstider från den yngre generationen. “Att medarbetarna ska må bra är en strategi som även för 
att företaget mår bra, det hänger ihop.” säger Maria. Flexibla arbetstider är något som motiverar 
de anställda, minst lika viktigt som en höjd lön och hon menar att det kan vara en anledning att 
många stannar kvar här. Gemensamma frukostar, afterwork och gruppträning är något som 
kontoret anordnar för deras anställda i syfte att motivera dem och hon ser ingen större skillnad i 
hur yngre och äldre motiveras mer att den yngre generationen har ett större sug efter att utvecklas 
och få större ansvar. Maria uppger att det har skett en ökning av sociala aktiviteter och tror att 
ökningen beror på att det är mer fokus på sammanhållningen idag än förr då man endast kom till 
arbetat för att leverera ett resultat.  
 
4.1.3 Ledarskap på kontoret utifrån ett yngre medarbetarperspektiv   
De yngre anställda på KPMG anser att det är väldigt mycket fokus på prestationer eftersom att 
dem arbetar i revisionsbranschen och deras arbete syftar till att leverera tjänster till sina kunder 
och därmed blir det viktigt att prestera. De yngre anställda på KPMG tror att branschen är på väg 
att utvecklas: 
 

“Jag tror att branschen håller på att utvecklas till det mjukare, förr så krävde man övertid, krävde 
prestationer och nu är det som lite mjukare tror jag, lite mer humant att jobba inom revisionsbranschen” 

- Anna, KPMG 
 

“Jag tror det är en generationsfråga, vi kräver mera, ha balans i livet, tror jag, jag vet inget annat, jag 
tror det är kraven från generationen som kommer.” - Anna, KPMG 
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Alice tror att personalomsättningen har en koppling till de prestationskrav som finns och att 
medarbetare efter ett par år börjar värdera annat än hårt arbete. Dem upplever inte att det 
förekommer någon uppdelning mellan olika befattningar och åldrar och beskriver organisationen 
som platt där det inte finns någon tydlig hierarki men att det finns en uppdelning av 
arbetsuppgifterna på grund av befattningarna. Något som får både Anna och Alice motiverade är 
främst varierande och utmanade arbetsuppgifter och det väldigt viktigt för Anna som har fått barn 
att hon har möjlighet till flexibla arbetstider men tillägger även att lönen är en del av motivationen. 
Alice förtydligar motiverar henne:  
 

“För mig är det viktigt att jag fortfarande tycker det är kul att gå till jobbet, ibland slås jag av att jag 
verkligen uppskattar flexibiliteten och att den betyder mycket för mig. Det är upp till mig när jag jobbar, 
visst har man möten och sådär, men jag kan bestämma vilken tid på dygnet jag ska jobba och jag vet att 

jag ska vara färdig till då. Men det är inte det som motiverar mig, utan det är att det fortfarande är roligt, 
att det inte är samma sak varje dag, utan att det är som du säger, att det är utvecklande och man sätts på 

prov och så och att det är varierande.” - Alice, KPMG 
 
Alice tror att den kommande generationen kommer att efterfråga ett mer aktivt ledarskap som 
innebär att ledarskapet blir ännu mer personligt och att hjälp i olika arbetsuppgifter ska erbjudas. 
”Jag tror branschen är på väg till att, att folk vill ha mer flexibelt, kunna styra själv lite gran, lite 
mjukare ledarskap kanske och så, möjlighet till att klättra uppåt snabbare” säger Alice. För både 
Anna och Alice är det en självklarhet att kunna kombinera arbete och fritid. De har möjlighet att 
jobba från kontoret, hemifrån, från någon annan ort, vilken tid på dygnet de själv föredrar. Sociala 
aktiviteter är något som de båda värdesätter och menar att speciellt under högsäsong är det viktigt 
att göra någonting roligt tillsammans. Gällande feedback har de båda en performance manager 
som dem träffar två gånger per år, där de tillsammans sätter upp mål som de sedan följer upp. 
Feedback ges ofta muntligt eller via mail och det är oftast den påskrivande revisorn som ger 
feedback på prestationen, inte nödvändigtvis ledare, dock tenderar den påskrivande revisorn ofta 
att vara ledaren. Det är tydligt att de båda föredrar att arbeta i grupp eftersom de lär sig väldigt 
mycket av att arbeta i team, men de anger att det ibland kan vara skönt att arbeta själv med en 
revision om de exempelvis har spenderat mycket tid ute hos kund.  
 
När Anna och Alice kommenterar ledarskapsmatrisen menar dem att alla jobbar så hårt de kan, i 
grund och botten handlar det om prestation men de tycker inte att det är det primära, grundläggande 
är deras mående. Både Anna och Alice upplever att ledarskapet har lika mycket fokus på prestation 
som omtanke för människor och därmed hamnar bådas svar på 7.7 i ledarskapsmatrisen. Det som 
lyfts fram är att KPMG som företag har ett mål som ska uppnås men det är upp till var och en av 
medarbetarna att själv komma på mål som kommer att bidra till det stora målet, vilket innebär att 
var och en får fokusera på det dem tycker är roligast att arbeta med. 
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4.2 PwC  
4.2.1 PwC’s ledarskapsstrategi 
På PwC är det fokus på ledarskap redan från början och alla individer i organisationen betraktas 
som ledare. Ledarna ansvarar för att ta tillvara på medarbetarnas potential, coacha samt ge 
feedback. Leadership journey är ett ledarskapsprogram på PwC med syfte att utbilda ännu bättre 
ledare i organisationen. Personlig utveckling är en viktig komponent då företaget arbetar med 
kompetensutveckling samt tar fram individuella karriärplaner. Utbildning, ledarskapsprogram 
samt uppmuntran till egen drivkraft utgör ett central fokus i organisationen (PwC, u.d).  
 
4.2.2 Ledarskap utifrån ett ledarperspektiv  
Det centrala i ledarskapet på PwC är relationer förklarar Martin och han berättar att han hade tur 
som fick engagerade ledare redan när han började i revisionsbranschen år 2004 som värdesatte 
relationer. Oavsett om hans ledare egentligen inte hade tid för honom tog han sig tid ändå, något 
som Martin anser präglar hans ledarskap idag och han är tydlig med att poängtera att på PwC har 
det alltid varit fokus på relationer. Dock menar han att det inte är självklart att alla ledare är mån 
om relationerna: 
 
“Ska jag vara ärligt så tror jag att man på många ställen, givetvis kanske inom PwC också tror jag man 

fokuserade väldigt mycket på debiteringsgrad och dom hårda sakerna som man faktiskt kan mäta” - 
Martin, PwC 

PwC är ett internationellt företag där det finns tydliga ledarskapsutbildningar som numera alla 
anställda ska genomgå. Det förekommer en del riktlinjer om hur företaget ska agera, där det finns 
tydliga mål och strategier samtidigt poängterar Martin att PwC i Luleå är en självständig enhet 
med frihet att utforma ledarskapet. Martin menar att efterfrågan från den nya generationen inte 
medvetet har påverkat hans ledarskap utan han har alltid varit mån om att vara öppen och 
transparant mot sina anställda. “Idag väljer man inte jobb längre, utan man väljer chef” är något 
som Martin vill betona. De trender som Martin ser hos den nya generationen är öppenhet och 
transparens, speciellt när det gäller att tydliggöra karriärvägar. Gällande ledarskapet anser Martin 
att det är viktigt att tänka till och inte alltid göra som gjort tidigare. Det finns en annan inställning 
hos den yngre generationen som dem inte sett förr:  

 
”På anställningsintervjuer är det inte längre vi som företag som ställer frågor utan vi möts av motfrågor 

av den potentiella medarbetaren som vill ha referenser från personalen som arbetar här hur vi är som 
ledare” - Martin, PwC 

 
Om det är något som de anställa efterfrågar mer av på kontoret i Luleå är det feedback och det är 
något som PwC arbetar med. Genom en applikation kan de anställda lämna direkt feedback efter 
varje uppdrag och företaget jobbar med att hitta nya lösningar för att enklare kunna arbeta med 
feedback. Även om dessa tekniker har tillkommit gäller att vi nyttjar dessa lösningar också menar 
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Martin. Martin avslutar samtalet om feedback, “Sen borde man kanske ge feedback bara såhär 
också, muntligen. Så ja, det går att göra betydligt mycket mer på alla sätt”. Martin menar att de 
yngre efterfrågar mer feedback jämfört med äldre generationer och tror att vissa har inställningen 
“får man ingen feedback behöver man inte utvecklas heller”.  
 
“Till viss del har vi kanske blivit mer toppstyrda” menar Martin. Det handlar om att företaget i 
stort måste ha en mer enhetlig linje, allt från hur prissättning av uppdrag sker till hur rapporten 
som lämnas över till kunden ser ut. Han tillägger att på operationell nivå försöker dem lyssna på 
mer på medarbetarna nu jämfört med hur det såg ut förr och Martin har en syn på att alla är mer 
delaktiga i beslut nuförtiden än förr. Förändringen tror Martin dels beror på att det händer mycket 
i samhället samt att varje medarbetare idag har ett personligt ansvar: 
 

”Jag tror som jag är inne på, det här med transparens och öppenhet, att om man generaliserar 
revisionsbranschen tidigare så har det varit en rätt lång resa från nyanställd till att bli partner, det målet 
ligger rätt långt fram och det vet vi ju nu med Millenlias att dom kanske inte kan gå och vänta i 15 år på 

att få veta om dom kan bli delägare eller inte. Därmed måste man vara mer transparant, med hur ser 
karriärvägar ut och jobbar PwC, sånt kanske tidigare har varit lite mer i gråzonen, det har inte varit lika 

tydligt vad som krävs för att man ska komma dit. Och det är också något vi försöker jobba med, att 
förkorta vägen till att göra karriär genom att lyfta bort väldigt enkla arbetsuppgifter som vem som helst 

kan göra, man behöver inte en fyraårig utbildning för det, vi försöker förkorta processen, det är mer vårt 
arbetssätt.” - Martin, PwC 

 
I ledarskapsmatrisen anser Martin att det bör vara mycket fokus på både omtanken för människor 
som för prestationer och placerar ut ledarskapet på 7,7. Han upplever heller ingen personlig 
skillnad på ledarskapet jämfört med när han började i branschen och enligt Martin beror detta på 
att han hade tur som fick en bra första ledare.  
 
För att motivera sina anställda försöker PwC få bort enklare arbetsuppgifter som vem som helst 
kan utföra eftersom att de anställda efterfrågar mer komplicerade arbetsuppgifter. Kontoret i Luleå 
genomgår en renovering som också är en del av att motivera anställda, det ska bli en ny och fräsch 
arbetsmiljö. “Lön är aldrig rättvis även om den ska vara det”, Martin anger att de försöker arbeta 
mer med löner och menar att de låga ingångslönerna är en utmaning. En annan fråga som är viktig 
när det kommer till motivation är balansen mellan arbete och privatliv, dock kan det bli ett problem 
att balansera eftersom företaget måste anpassa sig efter kundernas behov. Vidare har kontoret 
teknik för att arbete hemifrån och Martin uppger “får kunderna det dom efterfrågar spelar det ingen 
roll hur, var och när du har jobbat”. Enligt Martin är det extra viktigt för yngre anställda att 
löneutvecklingen sker snabbt eftersom de har låga ingångslöner för att de ska fortsätta att vara 
motiverade. Även om undersökningar visar att lönen inte är allt så en gång om året vid 
lönesamtalen är det ändå lönen som står högt på agendan, hos alla säger Martin.  
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Kontoret anordnar bland annat after works, hälsotävlingar, julfester och vart annat år träffas hela 
byrån under ett par dagar någonstans i Sverige. Martin tror att i jämförelse med andra företag och 
branscher så gör PwC mycket och slutligen tror Martin att kommande generationer kommer att 
efterfråga ett ännu mer relationsbaserat ledarskap. 
 
4.2.3 Ledarskap på kontoret utifrån ett äldre medarbetarperspektiv 
Örjan beskriver ledarskapet som att det är väldigt fokuserat på prestationer, men att de anställda 
är tillgången i företaget och det är klart att det satsas på utbildning och trevligheter för dem. Jämfört 
med när började i branschen ser dem stor skillnad på ledarskapet, då var det väldigt mycket fokus 
på prestation och det var de som visade framfötterna som fick gå på utbildningar samtidigt som 
det då förväntades att dem tog på sig mer jobb. De båda berättar att det idag är fokus på att inte 
arbeta för mycket jämfört med under 80-talet då utbrändhet var ett okänt begrepp som inte 
diskuterades. Anledningen till detta förtydligas av Örjan:  

 
“Tror det kommer mycket från personalen, att man sagt ifrån, kommit med önskemål och vill man behålla 

medarbetarna så måste man. Det finns ju möjligheter idag att jobba hemifrån, man måste nästan inte 
vara på kontoret.” – Örjan, PwC 

 
För att bli motiverad värdesätter båda medarbetarna flexibla arbetstider för att kunna arbeta på de 
tider som passar dem bäst och de menar att styra över sin arbetstid är det viktigaste för att vara 
motiverade. “Det är viktigare än lön, hellre friare än att få en hög lön.” säger Örjan. När de började 
i branschen ansåg dem att var det viktigare med högre lön, idag är de överens om att dem 
värdesätter balans mellan arbete och fritid framför en högre lön: 
 
“(…) i början kan man köra på men ingen orkar ju köra på hela tiden och ingen orkar det i längden. Det 
är kul när du kommer in i branschen och när allt är nytt men sen när du kommer till en viss nivå inser du 

att det finns annat i livet än att jobba.”- Örjan, PwC 
 
Sociala aktiviteter är något som är viktigt och de anser att PwC är duktiga på att anordna detta för 
personalen, de berättar vidare att det har skett en stor ökning av sociala aktiviteter sedan de började 
i branschen. Förr kunde det vara några få som gjorde något tillsammans och idag får alla en chans 
att delta. Det har också skett en stor ökning av att arbeta i team jämfört med när dem började i 
branschen, idag är teamarbetet organiserat och ett sätt att vara lönsammare och effektivare. Örjan 
säger “Vi jobbar ju med olika saker, saker som är enkla att göra, ska inte vi som kostar lite mer 
göra, utan det ska någon som håller på att lära sig göra.” Arbetet bygger idag på teamwork, där 
teamen består av individer med olika befattningar, dem upplever inte någon gruppering av dem 
anställda på kontoret i Luleå. Dock berättar Örjan att på ett annat PwC kontor i Sverige fanns en 
tydlig uppdelning där han berättar om att de i lunchrummen hade auktoriserade revisorer och 
assistenter för sig.  
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Feedback är något som dem arbetar mycket med på PwC och Örjan säger ”Jag menar, från chefen 
är det inte så mycket, med chefen har utvecklingssamtal en gång per år.” De berättar att de ger 
mycket mer feedback till medarbetare som kommer underifrån. Företaget har också utvecklat en 
applikation som ska underlätta användningen av feedback och göra den mer direkt, men ingen av 
intervjupersonerna har använt denna. De är överens om att det har skett en ökning av feedback sen 
de började i branschen:   
 

“Tror det kommer fortsätta i den här riktningen, att man vill ha livskvalité, satsar på personalen då det 
är mer personalomsättning nu, folk rör på sig mer. Jag tror inte man vill gå tillbaks till det auktoritära.” 

– Örjan, PwC 

“Ser stor skillnad, det var ju ”jobba, jobba, jobba”. Men visade man framfötterna då satsades det ju, då 
fick du gå utbildningar och så vidare men då fick du också ta på dig mer jobb. Man skulle jobba, det var 

timmar, jobbade du mycket timmar och avverkade många kunder, då var du lönsam.”- Örjan, PwC 
 
Gällande ledarskapsmatrisen anser Örjan att de befinner sig på 9,9, lika mycket omtanke för 
människor som prestation och när han började i branschen upplevde han att det var mer fokus på 
prestation, 9, och omtanke för människor var 6. Åsa anser att omtanken för prestation är 9 och 
omtanke för människor är 5 och upplever ingen skillnad från när hon var ny i branschen:  
 

”Jag tänkte som att det var som absolut högst här på prestation 9 och sen är det som att omtanke för 
människor är någonstans i mitten, 5. Går inte att vara mer prestationsintresserad än vad vi är men 

personalen är viktig.” – Åsa, PwC 
 
4.2.4 Ledarskap på kontoret utifrån ett yngre medarbetarperspektiv 
Annika anser att ledarskapet har mer fokus på relationer än prestationer, hon har även arbetat på 
PwC i Umeå där dem hade mycket mer fokus på nyckeltal än vad dem har på kontoret i Luleå. 
Amanda har en tanke om att ledarskapet har mer fokus på relationer eftersom dem är nya i 
branschen och att prestationskraven inte märks av på samma sätt som när dem arbetat ett tag. 
Amanda säger att det inte märks av någon hierarki och att hon sitter och arbetar bredvid sin ledare 
utan några konstigheter. Annika instämmer om att dem inte upplever någon tydlig hierarki, att 
organisationen upplevs platt samt att det är ett öppet klimat på kontoret. Alla arbetar tillsammans 
oavsett befattning och erfarenhet vilket är nödvändigt för att kunna genomföra revisionen. Som 
nyanställd fick Amanda åka ut till kund och börja arbeta på en gång, däremot hade hon alltid någon 
som kunde stötta henne. När det kommer till uppdelningar på kontoret är båda överens om att det 
inte är något problem att sitta med människor som har olika befattningar men att det är vanligare 
att de äldre brukar gå ut och äta oftare än de yngre.  
 
“Det är skönt med flexibla arbetstider och själv få syra hur man vill jobba” anser Annika, även 
Amanda instämmer om att flexibla arbetstider är viktigt hos en arbetsgivare. Samtidigt anger 
Annika att högre lön också alltid är trevligt. Amanda anser på att variationen i arbetsuppgifterna 
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och eget ansvar är viktigt för att trivas på arbetet. Annika instämmer och menar att det är skönt att 
ha en längre semester på sommaren efter en högsäsong, det är därför dem orkar arbeta övertid 
eftersom dem vet att de får ledigt efter. Både Annika och Amanda tror att de äldre motiveras mer 
av en högre lön än flexibla arbetstider och Amanda menar på att äldre kanske skippar att göra det 
lilla extra om man varit på samma lönenivåer under en lång tid. Båda anser att sociala aktiviteter 
är viktigt på jobbet, speciellt viktigt som nyanställd för att komma in i gruppen för att lära känna 
alla. Däremot anser Amanda att det kan vara svårt att släppa arbetet efter arbetsdagen: 
 

”Däremot kan det vara svårt att släppa jobbet när de kommer hem om det är mycket som måste göras, 
men det är viktigt att balansera jobb och fritid, för jobbet är inte livet”. – Amanda, PwC 

 
Hur mycket feedback de får beror på vem de jobbar med, vissa på kontoret är bra på att ge feedback 
medan andra inte ger lika mycket feedback. Annika menar på att de oftast sitter ner tillsammans 
och går igenom vad som de gjort bra och hur de kan utvecklas. Deras ledare ger återkoppling på 
ungefär var tredje uppdrag, mer än så behövs inte enligt Annika då det blir för tidskrävande. Hon 
menar på att ledaren ger bra återkoppling och är bra på att ge både positiv och negativ feedback. 
Båda instämmer om att de vill få feedback för att kunna utvecklas, men att det är mer väsentligt 
med feedback från den auktoriserade revisorn än ledaren då de har samma uppdrag. Både Annika 
och Amanda föredrar att ha en variation mellan att arbeta i grupp och individuellt. Amanda anser 
att det är kul att ha det varierat då hon dels lär sig mycket av att sitta med någon samtidigt som 
hon tycker om att arbeta självständigt. Annika menar att det kan bero på storleken på företaget, 
om det är ett litet företag kan man lika gärna göra jobbet själv medan på ett större bolag bör det 
vara en större grupp som samarbetar. Amanda tror att den kommande generationen kommer att 
efterfråga högre löner samt flexibla arbetstider. Annika tror på att feedback alltid kommer vara 
viktigt. Amanda instämmer och tror också att feedback kommer efterfrågas. Vidare tillägger 
Annika en tro på att företagen kommer bli mer platta och mindre hierarkiska: “Jag tror företagen 
kommer bli mer platta, att det inte är lika mycket hierarkier.” I ledarskapsmatrisen anser Amanda 
att prestationer är vad allt egentligen handlar om. Amanda anser att det är både 7 på omtanke för 
människor och omtanke för prestationer, detta på grund av konkurrens och tävling om kunder 
mellan byråer samt debiteringsmål. Annika anser att det är 8 på omtanke för människor och 3 på 
omtanke för prestationer då hon anser att det enda som tillhör prestationer är budgetkrav men att 
det i övrigt är mer fokus på människorna som är relationer. Nedan beskriver Amanda och Annika 
hur de ser på sitt arbete:  
 
“Vi sa ju i början att det var mycket relation, men det är ju också prestation, det är ju egentligen det som 

det handlar om. Och när jag sitter bredvid Martin så får jag ju ändå intrycket av att det är mycket 
performance” – Amanda, PwC 

 
“Jobbet för mig är som ett jobb. Sen är det ju viktigt att man ska ha kul på jobbet men det är ju inte hela 

mitt liv.” – Annika, PwC 
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4.3 Deloitte  

4.3.1 Deloittes ledarskapsstrategi   
Deloitte arbetar med löpande feedback samt coachning av medarbetarna. Varje medarbetare får en 
så kallad counsellor som har ansvar för medarbetares för såväl personligutveckling som 
prestationsutveckling. Medarbetaren sätter tillsammans med sin counsellor vid årets början mål 
för året där avstämning sker varje halvår. (Ponten u.d). Karriären på Deloitte är till en början främst 
teknisk för att samla på erfarenheter. Från första året ges utbildning inom ledarskap och i takt med 
avancering erbjuds fler ledarskapsutbildningar. På Deloitte finns ett utbildningsprogram kallat 
Deloitte Academy. Deloitte Academy är ett ledarskapsprogram samt lärandeinitiativ som anges 
som ett komplement till den praktiska erfarenheten som fås i den dagliga verksamheten. Arbetet 
på Deloitte sker i arbetslag där laget består av både seniora och juniora medarbetare och arbetet är 
främst är lokaliserat ute hos klienter samt arbetet sker med en varierad klientportfölj. (Wadmark, 
u.d)  
 
4.3.2 Ledarskap utifrån ett ledarperspektiv 
Det centrala nyckelordet som kännetecknar det ledarskap som Mats bedriver på Deloitte är 
trygghet och han anser att det är viktigt att visa omtanke för människorna likväl berättar Mats att 
redan från första dagen förväntas nyanställda prestera. Mats menar att det är en påtaglig skillnad i 
hur ledarskapet bedrivs idag jämfört med när Mats började i branschen och att det är väldigt viktigt 
att vara med i nuet och att vara insatt i hur samhället förändras för att inte riskera att hamna efter i 
utvecklingen. Mats berättar att när han började i branschen fick de anställda i princip börja jobba 
direkt på uppdrag och det var inte alls lika mycket teamwork som idag. Mats belyser att det 
viktigaste när nyanställda börjar på kontoret är att de känner trygghet och att de förstår att ingen 
på kontoret äger problem ensam, på kontoret löser de anställda problem tillsammans. Ett 
individanpassat ledarskap genomsyrar kontoret i Luleå, eftersom alla individer fungerar olika 
måste ledarskapet anpassa till personliga preferenser: 
 

“(..) jag känner ju igen mig själv i många yngre, det är ju tävlingsmänniskor, det är extrema människor 
på det sättet, att man vill framåt och att man vill lära sig och man vill jobba och det behöver ju inte vara 

någonting negativt att man vill bli någonting, att man vill skapa någonting, att man vill skapa en 
kunskapsbas, men man måste banne mig ha lite frihet, det kan ju vara 6-7 veckor ledigt på sommaren, 
eller 2 månader. Och känner man för att inte jobba mycket under högsäsongen då gör man inte det. Så 

det finns olika varianter av det hela. Men man måste alltid tänka på vem är man som individ, hur 
fungerar man? Man kan ju inte säga att ni ska göra på exakt samma sätt alla individer därför att vi är 
olika. Det tror jag ledarskapet är viktigt här, man säger inte att “det är det här beteendet som är rätt” 
eftersom det bygger så mycket på hur vi är som individer. Familjesituationer kan ju förändras när man 

får barn och sådär och ska man ju kunna vara hemma oavsett om man är tjej eller kille.” – Mats, Deloitte 
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Mats poängterar att det är viktigt att de anställda vågar fråga om de känner sig osäkra, han 
poängterar att det är viktigt att leverera kvalitet och korrekta svar, vilket innebär att det är viktigt 
att de anställda är noggranna och att dem känner en trygghet i att fråga om de är osäkra på något. 
Det finns vissa centrala direktiv som Mats måste förhålla sig men utöver det är upp till honom att 
bestämma vilket ledarskap som ska bedrivas. Ledarskapet på Deloitte beskriver Mats som öppet 
där kommunikation utgör en central del. Hierarkier menar Mats finns i alla branscher och är inte 
utmärkande i revisionsbranschen. Han menar att det är tuffa regler som revisorerna måste förhålla 
sig till och att felbedömningar kan leda till stora kostnader. Det finns en viss hierarki på Deloitte 
eftersom den påskrivande revisorn har det stora ansvaret över revisorsassistenternas arbete. Mats 
uppger att han inte har upplevt skillnader i hierarkier sedan han började i branschen.  
 
Mats berättar att alla nyanställda på Deloitte får en counsellor som är en typ av mentor, arbetar i 
team och löser problem tillsammans. Vidare menar Mats att den yngre generationen efterfrågar 
direkt feedback för att arbeta med självutveckling. Däremot poängterar Mats att feedbacken nästan 
aldrig lyfts på hur effektivt arbetet utförs, utan Mats fokuserar mer på att lyfta feedback på 
innehållet i arbetet, då det handlar om kvalitetssäkring. De första åren för de nyanställda har ett 
större fokus på kvalitet snarare än kvantitet. Mats poängterar att feedback är den största skillnaden 
i den nya generationen, den nya generationen begär mer feedback än de äldre. Vidare menar Mats 
att den yngre generationen efterfrågar flexibilitet och vill betona att det är viktigt att personalen 
har flexibla arbetstider samt att de har rätt till ledighet efter tuffa perioder, något som inte alls var 
självklart när han började i branschen. Den yngre generationen vill ta sig fram snabbt i företaget, 
lära sig nya saker och arbeta hårt. Mats berättar att det är en stor skillnad i hur beslut tas idag 
jämfört med när han var ny i branschen, han berättar att många beslut idag tas gemensamt och 
anser att det är lite svenskt över ledarskapet. Samtidigt berättar Mats att han inte har befogenheten 
att fatta alla beslut själv på kontoret eftersom att Deloitte är en stor organisation och många beslut 
tas centralt.  
 
Relationerna på kontoret betyder otroligt mycket eftersom det är hård konkurrens om personalen. 
Därför menar Mats att ledarskapet blir mer relationsbaserat men han vill ändå belysa att uppgiften 
är viktig då varumärket bygger på att alla ska genomföra arbetet med hög kvalitet. De anställda 
skapar relationer genom teamwork då de löser problem tillsammans och feedback är någonting 
naturligt på kontoret. Kontoret i Luleå haft utmaningar med att behålla yngre medarbetare och en 
lösning på detta är att höja lönerna. Andra strategier för att behålla personal är aktiviteter på 
kontoret för att skapa trivsel så som att erbjuda massage, bidrag för gymkort, pensionsavsättningar 
samt möjlighet att få gå på lokala event. Mats tror att den kommande generationen kommer att 
efterfråga mer fokus på omtanke, trygghet och trivsel. Laganda betonar Mats som en viktig faktor. 
“Jag att det här med trygghet är viktigt, att trivseln är bra, att man skapar en laganda, och att 
ledarskapet inte är hierarkiskt utan mer ödmjukt ledarskap”.  
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I ledarskapsmatrisen upplever Mats att ledarskapet på kontoret idag är 7 på omtanke för 
prestationer och 9 på omtanke för människor. Det ledarskap Mats upplevde när han började i 
branschen är 5 för omtanke för människor och 8 för omtanke för prestationer. Mats menar att 
skillnaden kan utgöras i att de äldre inte ställer samma krav som den yngre, många av de äldre 
pensioneras och lämnar arbetskraften och kvar är de unga. Därför är det viktigt att jobba med att 
skapa trivsel för personalen i takt med samhällsförändringarna. För att motivera anställda 
exemplifierar Mats möjligheten att jobba hemifrån, frihet samt utveckling. Sociala aktiviteter är 
viktigt på kontoret och varje år anordnas sommarfest och julfest. Utöver de fasta aktiviteterna 
anordnas spontana aktiviteter som till exempel välkomstfester samt avskedsfester. Mats anser att 
de sociala aktiviteterna ökat sedan han börjat i branschen och menar att anledningen till det på 
lokalt plan är då han tror på att relationer för gruppen samman, personalen jobbar bättre och 
gruppen fungerar bättre.  
 
4.4 Sammanställning av ledarskapet 
Inspiration har tagits från Blake & Mouton (1982) Grid-modell för att utforma en egen 
ledarskapsmatris där det tydligt ska framgå om och i så fall vilken riktning ledarskapet har 
förändrats i. Omtanke för prestation visas på x-axeln och omtanke för människor visas på y-axel, 
nedan i Figur 4 finns en sammanställning från våra intervjuer:  

 

Figur 4: Sammanställning av ledarskapet  
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5. ANALYS OCH DISKUSSION  
I detta kapitel kommer de mest relevanta resultaten att behandlas. Studiens resultat kommer att 
kopplas ihop med tidigare forskning och teorier inom ämnet för att besvara forskningsfrågorna. 
I början av kapitlet presteras en sammanställning av ledarskapet hos revisionsföretaget vidare 
kommer analysen att ske i olika aktuella teman. 

 
 
5.1 Jämförelse av ledarskapet  
För att få en förståelse för hur ledarskapet har förändrats inom revisionsbranschen har det 
visualiserats i studiens egendesignade modell som tar sin utgångspunkt i Blake & Mouton (1982) 
Grid-modell. Det finns en tydlig bild av att ledarskapet inom revisionsföretagen har förskjutits från 
ett amerikanskt- och uppgiftsbaserat ledarskap mot ett mer skandinaviskt- och relationsbaserat 
ledarskap. Revisionsbranschen är en profession och präglas i historian av hierarki och auktoritet 
vilket går i linje med Yielder & Colding (2004) teori om professioner. Några indikationer som 
visar på denna förskjutning mot ett mer skandinaviskt och relationsbaserat ledarskap är en önskan 
om att bli mindre hierarkiska, något som såväl ledare och äldre anställda uttrycker. Något som 
poängteras vid intervjuerna är att företagen har blivit mindre hierarkiska och att företagen är mer 
mån om relationerna på arbetsplatsen. Revisionsföretagen bygger sitt arbete på team-work där alla 
är involverade och delaktiga oavsett befattning, detta ka likställas med Grenness (2003) teori om 
ett skandinaviskt ledarskap då nyckelord i det skandinaviska ledarskapet är samarbete och 
deltagande. De anställda, både yngre och äldre medarbetare uppger att dem föredrar att arbete i 
grupp och menar att de sällan arbetar självständigt, vilket är motsatsen till det amerikanska 
ledarskapet som präglas av individualism enligt Deluga (2011). Något som värdesätts av såväl 
äldre och yngre medarbetare är behovet av balans mellan arbete och fritid vilket alla ledare är mån 
om att tillgodose. Detta var inte alls en självklarhet när de äldre medarbetarna började i 
revisionsbranschen, förändringen tror dem beror på att den yngre generationen kräver detta, vilket 
stämmer överens med Choi, Kwon, & Kim (2013) syn på generationens efterfrågan. Det ges 
indikationer på att revisionsbranschen är på väg att lämna hierarkin och förskjuter ledarskapet mot 
ett mer skandinaviskt ledarskap, Mills (2005) beskriver att individer i början av partnerkedjan 
pressas till sitt yttersta, någonting som ej överensstämmer med medarbetarnas syn idag. Idag står 
den inre motivationen i fokus eftersom den yngre generationen uppger att de vill känna en 
meningsfullhet, ha variation och utmanade arbetsuppgifter för att trivas på jobbet, vilket stämmer 
överens med Marin (2005) syn på Generation Y. Des ges indikationer på att den inre motivationen 
är på väg att ersätta den yttre motivationen inom revisionsbranschen som leder till att företagen 
måste vara noga att anställa individer som drivs av inre faktorer för att undvika felmatchningar. 
Att istället fokusera på att uppnå inre motivation är någonting som överensstämmer med Colquitt 
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& Piccolo (2006) syn då de hävdar att individer som känner inre motivation presterar bättre. Det 
finns därmed flera indikationer på förskjutningen mot ett mer skandinaviskt och relationsbaserat 
ledarskap vilket illustreras nedan i Figur 5: 
 

 
Figur 5: Utveckling av ledarskapet 

 
5.2 Jämförelse i olika teman  

5.2.1 Från ett uppgiftsbaserat till ett relationsbaserat ledarskap  
Det finns idag tydliga indikationer på att revisionsbyråerna är påväg mot ett mer relationsbaserat 
ledarskap som Uhi-Bien (2006) beskriver. Ledarskapet har rört sig från ett tydligt amerikanskt- 
och uppgiftsbaserat ledarskap mot ett skandinaviskt- och relationsbaserat ledarskap vilket kan 
utläsas ovan i Figur 5. Ledarskapet kännetecknas av ett visst uppgiftsfokus då prestationer alltid 
kommer att vara viktiga i branschen eftersom revisionsbranschen kännetecknas som en 
kvalitétsbransch. Enligt intervjuerna finns tydliga indikationer på att medarbetarna förr mättes med 
olika nyckeltal i syfte att maximera företagens resultat. Att mäta varje individ och fokusera främst 
på prestationerna kan likställas med Browns (2003) beskrivning av en uppgiftsbaserad 
ledarskapsstil då Brown beskriver att huvudfokus i ledarskapet är uppgiften samt hur väl 
medarbetarna presterar. Trots ett större fokus på relationsbaserat ledarskap som den yngre 
generationen efterfrågar ges indikatorer på att det fortfarande finns ett fokus på debiteringsgrad 
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och lönsamhet. Medarbetarna mäts på debiteringsgraden, dock framgår inga andra former av 
mätningar. Samtliga revisionsbyråer tycks ha ett uppgiftsbaserat ledarskap kombinerat med ett 
relationsbaserat ledarskap, någonting som Brown menar är en optimal ledarskapsstil. Enligt Brown 
har en kombination av ett uppgiftsbaserat- och relationsbaserat ledarskap en positiv inverkan på 
prestationer och arbetstillfredsställelse. Det ges tydliga indikationer från samtliga revisionsföretag 
att ledarskapet utvecklats mot ett mjukare och humanare ledarskap. Att gå från ett uppgiftsbaserat 
ledarskap där det är finns tydliga instruktioner och direktiv till ett mer relationsbaserat ledarskap 
snarare än tvärtom kan ha sina fördelar då de anställda fortfarande kommer att ha ett fokus på 
prestationer som kan vara avgörande för företagens konkurrenskraft. Det är viktigt att ha balans 
mellan relationsbaserat och uppgiftsbaserat ledarskap då ett för enformigt ledarskap kan få 
negativa konsekvenser för företagets resultat. Om ledarskapet blir för relationsbaserat kan 
företaget tappa effektiviteten. 
 
Samtliga företag uppger att de arbetar med att anpassa ledarskapet till den kommande 
generationen, någonting som Schullery (2013) betonar som någonting viktigt för att företag skall 
kunna behålla sin konkurrenskraft som arbetsgivare. Även Williams (2015) uppger att Generation 
Y ställer krav på att arbetsuppgifter innefattar frihet och mångsidighet, vilket innebär att den 
hierarkiska organisationen inte passar den nya generationen. De yngre medarbetarna uppger att de 
föredrar att arbeta i grupp samt vill ha möjlighet att påverka arbetsuppgifterna samt ha ett eget 
ansvar. Detta innebär att den yngre generationen idag inte efterfrågar ett amerikanskt ledarskap 
med tydliga direktiv som Mills (2005) beskriver, utan efterfrågar mer ett skandinaviskt ledarskap 
med deltagande och samarbete som Grenness (2003) beskriver. Studien har därmed visat att det 
finns en tydlig efterfrågan av ett skandinaviskt och relationsbaserat ledarskap hos den yngre 
generationen som inte bygger på en hierarki och amerikanskt inspirerat. 
 
Beslutsfattandet på kontoren är begränsat på grund av att företagen är väldigt stora, ledarna lämnar 
in en budget för verksamheten och i linje med budgeten kan beslut fattas. Detta beslutsfattande 
kan jämföras med Meyers (2017) syn på amerikanskt ledarskap där ledningen fattar besluten som 
kontoren sedan förhåller sig till. Ett av företagen anser att de till viss del blivit mer toppstyrda då 
allt i organisationen skall vara enhetligt och många förändringsarbeten kommer centralt som ledare 
får förhålla sig till. Denna toppstyrdhet kan liknas vid ett amerikanskt ledarskap då det 
amerikanska ledarskapet kännetecknas av en tydlig och enhetlig struktur genom organisationen 
enligt Deluga (2011). På ett annat kontor i Sverige uppges det vara väldigt uppdelat bland 
personalen avseende ålder och titlar, de som tillhörde en viss grupp inte fick sitta bland de andra. 
Detta kan jämföras med Graen & Uhi-Biens (1995) LMX-modell som förklarar att relationer 
mellan medarbetare och bland ledare där in-groups har en fördel avseende relationen med ledaren 
jämfört med out-groups som enbart betraktas som arbetskraft i företaget. Därmed går det att göra 
paralleller mellan in och out-groups där de som inte fick sitta bland en viss grupp kan antas tillhöra 
en out-group medan de som styrde detta kan tillhöra in-groups. 
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5.2.2 Att motverka personalomsättningen  
Samtliga företag uppger att branschen har problem med personalomsättningen och arbetar för att 
motverka en för hög personalomsättning. Smith & Nichols (2015) anser att det är viktigt att matcha 
ledarskapet till de anställdas egenskaper för att behålla medarbetare, och det är även är något som 
alla ledare på revisionsbyråerna påpekat som viktigt för att behålla sin konkurrenskraft som 
arbetsgivare och för att undvika en hög personalomsättning. Ledarskapet bör enligt företagen 
fokusera på varje enskild individ då människor fungerar olika. Det ges tydliga indikationer om att 
en bransch som redan är utsatt för en hög personalomsättning bör ha detta i åtanke vid utformning 
av ledarskapsstrategier. Studiens genomförda intervjuer och tidigare forskning tyder på att det är 
väldigt viktigt för revisionsföretagen att anpassa ledarskapet till de kommande generationerna för 
att vara konkurrenskraftiga. Detta kan därmed ses som en strategi hos de större revisionsföretagen 
för att behålla medarbetarna och kan kanske i framtiden komma att bli en konkurrensstrategi. Det 
råder en överensstämmelse bland ledarna att det bland annat är den yngre generationen som har 
drivit ledarskapet mot ett mer skandinaviskt- och relationsbaserat ledarskap.  
 
Det ges tydliga indikationer i studien att balans mellan arbete och fritid samt flexibilitet värderas 
högt för att hålla medarbetare motiverade samt för att trivas på arbetet. Enligt Axelsson (2017) kan 
en orsak till den höga personalomsättningen i branschen bero på att ca 95 % av alla anställda i 
branschen arbetar övertid. Ett av revisionsföretagen anger att de har en vision om att övertid skall 
förbjudas men det är tydligt att alla företag på ett eller annat sätt försöker minska 
personalomsättningen och strävar efter att behålla personal. Personalomsättning är kostsamt 
eftersom företagen investerar resurser i att introducera och lära upp nya anställda menar Ongori 
(2007) som också anser att företag måste undersöka vad orsaken till personalomsättningen är för 
att få minska den. Det visas tydliga indikatorer på att revisionsföretagen genomfört förändringar i 
dess ledarskap. Däremot finns verkar revisionsbranschen fortfarande präglas av mycket övertid, 
frågan kvarstår om revisionsföretagen har förstått innebörden och risker med detta.  
 
Det finns tydliga indikationer på att förtegen har en tydlig karriärstrappa vilket kan likställas med 
en partnerskapskedja som Levin & Tadelis (2005) beskriver, antingen kommer den nyanställde att 
klättra i kedjan eller lämna branschen. Det kan vara en förklaring till den höga 
personalomsättningen menar Batt & Valcour (2011), en ledare förklarar att den höga 
personalomsättningen är en utmaning och kan även i framtiden komma att bli en ännu större 
utmaning då uppfattningen är att den yngre generationen är mer rörlig, vilket stämmer överens 
med Rad & Yarmohammadians (2004) syn. Det finns teorier som anser att partnerskap och hierarki 
tar sin utgångspunkt i det amerikanska ledarskapet. Företagen uppger att de vill bli mindre 
hierarkiska, precis som Sylvander (2018) anser att revisionsbranschen präglas av en tydlig hierarki. 
Å andra sidan kan en tydlig karriärstrappa som samtliga revisionsföretag har vara positivt för den 
yngre generationen som efterfrågar en snabb karriärsutveckling enligt Schullery (2013). Det kan 
tyckas positivt att ha kvar en del av hierarkin inom revisionsbranschen då revisorerna har ett stort 
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ansvar. Om det inte fanns skillnader mellan dem anställda, skulle det heller inte finnas incitament 
till att utvecklas och ta på sig ansvaret som påskrivande revisor. 
 
5.2.3 Att motivera dagens medarbetare  
Det råder en överensstämmelse bland medarbetarna att de efterfrågar meningsfulla samt 
betydelsefulla arbetsuppgifter, vilket motsvaras av ett ledarskap som stärker den inre motivationen 
snarare än den yttre motivationen. Det ges indikationer på att detta är någonting som företagen 
arbetar med då ett av revisionsföretagen angav att företaget har sorterat bort enklare 
arbetsuppgifter som vem som helst kan utföra då personalen efterfrågat mer komplexa 
arbetsuppgifter för att stärka motivationen. Detta stämmer överens med Gagne & Deci (2005) syn 
då de menar att den yngre generationen motiveras genom att ständigt utvecklas samt att ha kreativa 
arbetsuppgifter, vilket innebär att den inre motivationen främjas. Gagne & Deci anser att den inre 
motivationen är det effektivaste sättet att motivera anställda på. Vidare menar de att 
arbetsuppgifter skall vara varierande, betydelsefulla samt att feedback skall erhållas. Ongori 
(2007) delar samma syn och menar att det är viktigt att förstå anställdas behov och förse de 
anställda med meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter. Även Hackman & Oldman (1980) 
delar lika syn och menar att anställda som upplever meningsfullhet har en högre grad av inre 
motivation presterar bättre och når bättre resultat. Det kan således vara en fördel för samtliga 
revisionsföretag att stimulera de anställdas inre motivation genom att erbjuda exempelvis 
arbetsuppgifter som ger inre motivation. Ur det insamlade materialet framgår det att företagen 
utvecklats från att enbart belöna med yttre belöningar till att även fokusera på inre belöningar, inre 
belöningar främjas genom att exempelvis erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter. I det traditionella 
uppgiftsbaserade ledarskapet utgjorde yttre belöningar huvudfokus, då motiverades medarbetarna 
med exempelvis lön eller bonusar. Benabou & Tirole (2003) gör skillnad på autonom motivation 
samt kontrollerad motivation. Den autonoma motivationen handlar om inre drivkrafter att 
uppgifter skall göras för att de är intressanta samt belönande, medan den kontrollerande 
motivationen snarare handlar om yttre drivkrafter som motiverar anställda. Lön är viktigt enligt de 
tillfrågade, men andra faktorer som meningsfulla arbetsuppgifter samt flexibilitet är viktigare för 
att motiveras på arbetet.  
 
5.2.4 Företagens anpassning till den nya generationen  
Ett av revisionsföretagen har som vision att bli den nya generationens favorit och anledningen till 
detta är på grund av den yngre generationens krav. Även Shalley & Gilson (2004) anser att företag 
måste anpassa ledarskapet till de yngre generationerna för att behålla sin konkurrenskraft som 
arbetsgivare. Tulgan (2013) menar att Generation Z är en ny generation påväg in i arbetslivet och 
förväntas utgöra det största generationsskiftet i modern tid. Det råder ingen tvekan om att samtliga 
revisionsföretag delar samma syn som Shalley & Gilson då företagen har en tro på att de riskerar 
att tappa sin konkurrenskraft som arbetsgivare om de inte anpassar sitt ledarskap till den yngre 
generationen. Smith & Nichols (2015) menar att arbetstillfredsställelsen och prestationer påverkas 
om företagen ej matchar ledarskapet tillräckligt bra till medarbetarna. 
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Det finns tydliga indikatorer bland ledarna på revisionsföretagen att arbetsgivare idag måste ta 
reda på vad anställda efterfrågar och motiveras av och därefter utforma ledarskapsstrategier. Detta 
resonemang stämmer överens med Schullerys (2013) bild av ledarskap då Schullery menar att 
arbetsgivare måste ta reda på vad som medarbetarna efterfrågar för att erhålla goda prestationer 
samt engagemang. Det råder en överenskommelse om att medarbetare idag efterfrågar flexibla 
arbetstider, någonting som erbjuds bland företagen. Anställda måste känna frihet och ha möjlighet 
att ta ledigt vid behov. Att inte erbjuda flexibla arbetstider är någonting som Gertsson, Sylvander, 
Broberg & Friberg (2017) anser är orsaken till den höga personalomsättningen i branschen. 
Gertsson et al menar att revisorsassistenter lämnar arbetet på grund av bland annat orimliga krav 
på övertid samt obefintlig balans mellan arbete och fritid. Samtliga revisionsföretag erbjuder idag 
dessa förmåner och idag finns möjlighet att arbeta hemifrån, ha flexibla arbetstider samt goda 
möjligheter till att balansera arbete och fritid. Gertsson et al skrev år 2017 att orsaken till 
personalomsättningen är att dessa faktorer inte erbjuds, däremot verkar samtliga arbetsgivare år 
2019 erbjuda dessa förmåner på sina arbetsplatser. Orsaker till förändringar i ledarskapet indikeras 
bero på påtryckningar från personalen. Personalen har med åren sagt ifrån och kommit med 
önskemål som revisionsföretagen i sin tur tillmötesgår. Många forskare, däribland Glantz (2017) 
menar att den yngre generationen kräver balans mellan arbete och fritid och att den yngre 
generationen snarare väljer detta framför lön och titlar. Även Smith & Nichols (2015) håller med 
och beskriver också att den yngre generationen värdesätter dessa faktorer. Detta resonemang som 
Glantz (2017) samt Smith & Nichols (2015) presenterar har i denna studie visats inte enbart vara 
tillämpbart på den yngre generationen, utan också på de äldre medarbetarna. Samtliga av de äldre 
medarbetarna visar också en tydlig efterfrågan på flexibilitet samt balans mellan arbete och fritid 
och placerar dessa faktorer högre än lön. Både de äldre och yngre anser att pengar är viktigt, men 
att flexibilitet och andra förmåner är viktigare, vilket återigen speglas i att den autonoma 
motivationen som Benabou & Tirole (2003) presenterar. Detta ger en indikation på att efterfrågan 
hos de äldre har utvecklats mot att bli mer lik den yngre generationens efterfrågan. Glantz 
resonemang om att den yngre generationen efterfrågar dessa faktorer kan därmed tillämpas på både 
den äldre och yngre generationen i denna studie då det ges tydliga indikatorer från båda 
generationstillhörigheter att flexibilitet och balans mellan arbete och fritid är någonting viktigt för 
att behålla motivationen. Från det insamlade materialet verkar det som att revisionsbranschen 
utvecklats avseende dessa faktorer som Gertsson et al 2017 beskrev som en av de huvudsakliga 
orsakerna till varför medarbetare lämnade branschen.  
 
Det råder ingen tvekan om att det finns en problematik med att behålla personalen i 
revisionsbranschen. Trots att medarbetarna verkar drivas av den autonoma motivationen 
presenterar ett av företagen en lösning på problematiken genom att höja lönerna. Att höja lönerna 
främjar istället den kontrollerade motivationen. Schullery (2013) presenterar en liknande lösning 
på problematiken och menar att den yngre generationen förväntar sig snabba löneökningar. Andra 
lösningar som revisionsföretagen presenterar är att exempelvis anordna aktiviteter på kontoret för 
att skapa trivsel. Även detta resonemang går i linje med Schullerys rekommendationer då den 
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yngre generationen förväntar sig en god företagskultur. Det ges indikationer på att samtliga 
revisionsföretag delar samma bild som Schullery avseende att erbjuda aktiviteter för att skapa 
trivsel.  
 
Samtliga revisionsföretag arbetar med att ta fram strategier för att anpassa ledarskapet till den 
kommande generationen. Det finns en tro om att den kommande generationen kommer att 
efterfråga ett ännu mer relationsbaserat ledarskap. En tydlig trend som går att utläsa i det insamlade 
materialet är att den yngre generationen efterfrågar mer feedback än den äldre generationen. Det 
har skett en stor ökning av feedback i takt med att den yngre generationen intagit arbetslivet. I 
samtliga revisionsföretags ledarskapsstrategier ingår det att erbjuda en mentor till samtliga 
medarbetare där mentorns uppgift är att ge stöttning i karriärsutvecklingen. Det finns idag en tro 
på att den kommande generationen i större utsträckning kommer att efterfråga mer individuella 
utvecklingsplaner och mer regelbunden feedback. Anledningen till varför den yngre generationen 
efterfrågar mer feedback tros vara då de äldre redan är väletablerade på arbetsplatsen och har mer 
branschkunskap jämfört med de yngre. Samtliga revisionsföretag delar samma syn som Marin 
(2005) som anser att feedback är ett krav på dagens ledare att erbjuda medarbetarna för att 
upprätthålla motivationen hos de anställda. Pew Research Center (2010) håller också med och 
anger i sin studie sex rekommendationer för att behålla generation y, där en av 
rekommendationerna är att ge kontinuerlig feedback och coacha medarbetarna mot rätt riktning.  
 

5.3 Avslutande diskussion 
Trots att ett relationsbaserat ledarskap efterfrågas kan företagen stå inför risker med att utvecklas 
mot ett för relationsbaserat ledarskap. Om företagen erbjuder en för generös balans mellan arbete 
och fritid samt ett för stort fokus på sociala aktiviteter riskerar företagen att tappa kontrollen på 
sina anställda eftersom det blir svårt att säkerställa om personalen utnyttjar arbetstiden till fullo. 
Detta kan i sin tur resultera i mindre fokus på arbetsuppgifterna och företagets resultat hos de 
anställda vilket tyder på att det uppgiftsbaserade ledarskapet suddas ut. Därmed kan det föreligga 
ett dilemma om vissa medarbetare arbetar effektivare på kortare tid jämfört med andra medarbetare 
som tar längre tid på sig, frågan som uppstår är om båda medarbetarna ska erbjudas en fast 
månadslön eller om lönen ska baseras på antal arbetade timmar.  Vid avsaknad av kontroll på de 
anställda finns även en risk att de anställda kan utnyttja flexibiliteten exempelvis genom att 
tidsrapporta att dem arbetat mer än vad de egentligen gjort. Detta innebär att det finns en risk att 
det blir mindre fokus på uppgiften och prestationerna. Studien visar att revisionsbranschen har 
förskjutits från ett amerikanskt-uppgiftsbaserat ledarskap mot ett mer skandinaviskt– 
relationsbaserat ledarskap. Det finns fortfarande indikationer på att revisionsbranschen har sin 
grund kvar i det amerikanska ledarskapet samtidigt som skandinaviska influenser börjat forma 
ledarskapet. Som tidigare forskning har visat är en kombination av uppgifts- och relationsbaserat 
ledarskap den mest “optimala” ledarskapsstilen, likaså behöver revisionsbranschen influeras av ett 
amerikanskt- och skandinaviskt ledarskap för att uppnå en hållbar balans. De intervjuade ledarna 
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uppger att det är viktigt att matcha ledarskapet till de anställdas egenskaper för att undvika den 
höga personalomsättningen och för att behålla sin konkurrenskraft. Slutligen visar studien att 
revisionsbranschen med stor sannolikhet kan gynnas av de skandinaviska influenserna och det 
relationsbaserade ledarskapet och möjligen är det en lösning för att få bukt med den höga 
personalomsättningen.  
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6. SLUTSATSER 
I detta kapitel kommer studiens forskningsfrågor att besvaras. En slutlig diskussion om ämnet 
kommer att föras och avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning. 

 
Studiens syfte grundar sig i att revisionsbranschen idag är influerad av ett amerikanskt ledarskap 
samtidigt som yngre generationer efterfrågar ett ledarskap som är mer likt det skandinaviska 
ledarskapet. Detta kan leda till ledarskapsutmaningar och resultera i en hög personalomsättning 
för revisionsbyråer i Sverige. Därmed utgjorde studien syfte att undersöka om ledarskapet 
förändrats det senaste årtiondet samt se hur revisionsföretagen arbetar med att anpassa ledarskapet 
till den nya efterfrågan som finns hos yngre generationer. 
 
Hur har ledarskapet inom stora revisionsföretag förändrats under det senast årtiondet?  
Studien visar tydligt på att revisionsbranschen har utvecklats mot ett mer relationsbaserat 
ledarskap. Förr var det ett mycket större resultat och prestationsfokus inom branschen, vilket kan 
likställas med ett uppgiftsbaserat ledarskap. Idag är syftet med ledarskapet att fånga upp varje 
individ och se vad individen brinner för och därefter utforma arbetsuppgifter. Det finns en större 
förväntan på en öppenhet från medarbetarna där varje medarbetare vill känna sig involverad och 
delaktig samt få ta del av all information som finns. Detta är någonting som inte var vanligt för tio 
år sedan då medarbetarna inte involverades i beslutsprocesser eller hade mandat att fatta egna 
beslut. Det är tydligt att ledaskapet inom alla företag som studien undersökt har förändrats. Alla 
företag har gått från ett ledarskap som haft mycket fokus på prestationer mot ett ledarskap som 
värdesätter relationer. Det finns en del tecken på att det fortfarande förekommer en tydlig hierarki 
inom revisionsbranschen dock är detta något som alla ledare uppger att dem vill komma ifrån och 
även något som de yngre anställda inte vill ha på sin arbetsplats. Ledarskapet har rört sig från ett 
amerikanskt ledarskap mot ett mer skandinaviskt ledarskap.  
 
Hur arbetar revisionsföretagen för att anpassa sig till ledarskapet till de som idag kommer in i 
arbetslivet? 
Studien fann att alla deltagande revisionsföretag har tydliga strategier för att anpassa ledarskapet 
till den kommande generationen. En gemensam strategi som alla företag arbetar med är att erbjuda 
sina anställda flexibla arbetstider. Detta är något som stämmer överens med tidigare studier och 
teorier om vad yngre generationer värdesätter och även något som förväntas efterfrågas ännu mer 
av kommande generationer. Att skapa förutsättningar för att de anställdas arbets- och privatliv ska 
gå att kombinera är något som studien fann gemensamt för alla företag, detta stämmer väl överens 
med studiens teorier om vad yngre generationer värdesätter. Likväl önskan om att arbetsgivaren 
ska erbjuda sociala aktiviteter är något som alla revisionsföretag inom studien erbjuder sina 
anställda och som även efterfrågas, speciellt hos den yngre generationen. En annan strategi som 
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beskrivs är att eliminera enklare arbetsuppgifter för de anställda och istället erbjuda mer 
komplicerade arbetsuppgifter vilket de yngre medarbetarna efterfrågar.  
 
Slutligen är därmed forskningsfrågorna besvarade och det råder inga tveksamheter om att 
revisionsföretagen utformar strategier för att anpassa ledarskapet till de yngre generationerna. I 
och med att revisionsbranschen präglas av ett amerikanskt ledarskap med bestämda hierarkier och 
en tydlig uppgiftsorientering är det viktigt att vara öppen för nya trender och influenser. Att därmed 
influeras av ett skandinaviskt ledarskap och samtidigt tillgodose den yngre generationens 
efterfrågan på ett mer relationsbaserat ledarskap kan leda till den optimala ledarskapsstilen samt 
vara lösningen på den höga personalomsättningen inom revisionsbranschen. 
 

6.1 Teoretiskt och praktiskt bidrag  
Studien visar på att det är viktigt att ha en balans mellan ett amerikanskt uppgiftsbaserat ledarskap 
och ett skandinaviskt relationsbaserat ledarskap, där den optimala ledarskapsstilen återfinns. 
Vidare finns tydliga indikationer på att ledarskapet inom revisionsbranschen rör sig mot ett mer 
skandinaviskt och relationsbaserat ledarskap på grund av en efterfrågan från yngre generationer. 
Detta ger studien ett teoretiskt bidrag genom att få förståelse för den yngre generationens inverkan.  
 
Studien har visat att den yngre generationen har ett annat synsätt på arbete, de kräver flexibilitet, 
balans mellan arbete och fritid samt meningsfulla arbetsuppgifter. För att behålla personal och 
minska personalomsättningen är det något som företagen måste ha i beaktan för att även behålla 
deras konkurrenskraft som arbetsgivare. Yngre generationer motiveras främst av inre motivation i 
form av meningsfulla arbetsuppgifter, variation och samhörighet vilket företagen bör känna till 
och tillmötesgå. Genom att inte tillmötesgå de nya kraven som generationen ställer riskerar 
företagen utmaningar med att behålla personal vilket kan leda till onödigt höga kostnader.  
 
6.2 Begräsningar 
Denna studie genomförde inte intervjuer med alla företag inom Big Four vilket ses som en 
begränsning med arbetet då ingen generell slutsats om vad som gäller för Big Four inte kan dras. 
Vidare begränsades studien då intervjuer med äldre och yngre medarbetare saknas hos några 
företag, vilket gör det svårare att generalisera.  
 
6.3 Förslag till vidare forskning  
Att undersöka alla företag inom Big Four är ett förslag till vidare forskning för att ha möjligheten 
att kunna dra en slutsats för vad som gäller för de fyra största revisionsföretagen i branschen. 
Vidare är ett förslag att komplettera studien med en kvantitativ undersökning för att kunna 
säkerställa skillnader i generationer. Ett ytterligare förslag till vidare forskning är att undersöka 
hur viktigt det är att revisionsföretagen anpassar sig till den kommande generationens efterfråga 
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för att vara konkurrenskraftiga. Det skulle vara intressant att se om det finns något samband mellan 
personalomsättningen samt huruvida företagen anpassar sig till generationen eller inte. Därmed 
kan det vara intressant att jämföra den procentuella personalomsättningen genom åren bland 
revisionsbolagen för att se om det finns trender mot att personalomsättningen ökar eller minskar.  
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BILAGOR 
Bilaga 1 - Intervjufrågor till ledare 
 
Frågor till ledare:  
Dessa frågor kommer att ställas till revisorer som har en ledande position inom Big Four.  
  
Namn:  
Ålder:  
Befattning:  
Antal år i branschen:   
Antal år som ledare:  
  
Ledarskap:   

• Vad är centralt i det ledarskap som ni bedriver? (Ex: fokus på relationer, eller fokus på 
arbetsuppgifter och prestationer)   

• Ser du någon skillnad på det ledarskapet du möttes av när du började i branschen jämfört 
med det ledarskap som bedrivs idag?   

o Vad tror du att denna förändring beror på?  
• Ert företag är ju ett internationellt företag vilket innebär att företaget har influenser från 

hela världen. Anser ni att USA (den amerikanska modellen som bygger på hierarki/tydlig 
karriärstrappa) påverkar erat ledarskap?   

o  Om ja, på vilket sätt?   
• Har ni direktiv att förhålla till kring ledarskap? Exempelvis riktlinjer från huvudkontor på 

hur ledarskapet skall bedrivas?  
• Ett omtalat ämne idag är att de som kommer ut på arbetsmarknaden idag  generationer har 

andra krav på sina arbetsgivare och deras ledarskap. Tror du att denna efterfråga påverkar 
ledarskapet?   

o Om ja, Vilka trender kopplat till ledarskap ser du på grund av detta?   
• Hur arbetar ni med feedback? (Har det skett en ökning, är det på uppgiften eller mer på 

beteenden) 
• Hur arbetade man med feedback när du började i branschen? (varför har det förändrats)  
• Efterfrågar dom nyanställda mer feedback jämfört med de äldre? 
• Enligt historien fattades beslut ofta av ledningen där de anställda inte hade mycket att säga 

till om. Har du märkt skillnader i beslutsfattande sedan du började inom branschen jämfört 
med idag?   

o Om ja, varför tror du att det har förändrats?   
• Enligt teori finns två centrala ledarskapsbeteenden (som kan kombineras). Uppgiftsbaserat 

ledarskap som har fokus på och uppgifter som skall göras och prestationer, samt 



  

relationsbaserat ledarskap som har fokus på relationen mellan ledaren och anställda. Ser 
du några trender kopplat till detta? Något som blir viktigare/mindre viktigt? 

  
Centralt i vår studie är Grid-modellen som visar olika ledarskapsstilar som antingen fokuserar på 
relationsbaserat ledarskap eller på uppgiftsbaserat ledarskap. På den lodräta axeln så finns omtanke 
för människor och på den vågräta är det omtanke om prestationen.    

• Vilket ledarskap upplever du att ni har på kontoret idag? (om du visar i modellen)  
• Vilket ledarskap upplever du att kontoret hade när du började? (om du visar i modellen)  

  

 
 
Ny/framtida generationer:    

•      Vilket ledarskap tror du att den kommande generationer kommer att efterfråga?  
•      Har ni någon strategi för att utveckla ledarskapet för att det ska anpassas till kommande 

generationer? 
  
Motivationsfrågor:  

•      Hur arbetar ni för att motivera anställda?  
•      Finns det skillnader i hur den äldre generationen och den yngre generationen motiveras?  
•      Brukar ert kontor anordna sociala aktiviteter? (exempelvis AW, team building, julfester osv)   
•      Har det skett någon ökning/minskning av sociala aktiviteter?  
o   Vad tror du det beror på? 
 
 
 
 



  

Bilaga 2 – Intervjufrågor till äldre medarbetare 
Äldre anställda:   
Namn:    
Ålder:    
Befattning:    
Antal år i branschen:    
 
Frågor:    

•      Hur upplever ni att ledarskapet är idag på ert kontor? (Ex: fokus på relationer, eller fokus på arbetsuppgifter 
och prestationer)   

•      Hur var ledarskapet när ni började inom branschen? (har det skett någon förändring, vad beror det på)   
•      Vad är viktigt för att ni ska bli motiverade? (exempelvis högre lön, mer ledighet, flexiblare arbetsvillkor)   
•      Upplever ni att sociala aktiviteter är viktigt? (exempelvis AW, team building, julfester osv)   
•      Har de sociala aktiviteterna har ökat sedan ni började i branschen?   
•      Hur arbetar ni tillsammans om man tar hänsyn till olika yrkeskategorier, ålder, befattningar? Upplever ni att 

det är uppdelat?  
o   Hur ser det ut vid sociala aktiviteter? (Lunch, fika)  
o   Upplever ni att det var mer uppdelat när ni började i branschen?  
•      Hur arbetar ni med feedback på kontoret?  
o   Känner ni ett behov av direkt feedback från chef?    
o   Om ja, får ni direkt feedback?    
•      Hur ser ni på att kombinera arbete och fritid?  Känner ni att det är möjligt i er befattning idag?   
•      Föredrar ni att arbeta i grupp eller individuellt?    
•      Vad tror ni att den kommande generationen kommer att efterfråga för typ av ledarskap?  
•      Är arbetet idag mer teambaserat jämfört med när ni började i branschen?    

Centralt i vår studie är grid modellen som visar olika ledarskapsstilar. På den lodräta axeln så finns omtanke 
för människor och på den vågräta är det omtanke om prestationen.     
•       Vilket ledarskap upplever ni att ni har på kontoret idag? (om ni visar i modellen)   
•       Vilket ledarskap upplever ni att kontoret hade när ni började? (om ni visar i modellen)   
 

 
 



  

Bilaga 3 – Intervjufrågor till yngre medarbetare 
 
Yngre anställda:     
Namn:  
Ålder:    
Befattning:    
Antal år i branschen:   
  
Frågor:    

•      Hur upplever ni att ledarskapet är idag på ert kontor? (Ex: fokus på relationer, eller fokus på 
arbetsuppgifter och prestationer)   

•      Hur arbetar ni tillsammans om man tar hänsyn till olika yrkeskategorier, ålder, befattningar? 
Upplever du att det är uppdelat?  

o   Hur ser det ut vid sociala aktiviteter? (Lunch, fika)  
•      Vad är viktigt för att ni ska bli motiverade? (exempelvis högre lön, mer ledighet, flexiblare 

arbetsvillkor)  
•      Upplever ni att sociala aktiviteter är viktigt? (exempelvis aw, team building, julfester osv)   
•      Hur arbetar ni med feedback på kontoret?  
o   Känner ni ett behov av direkt feedback från chef?    
o   Om ja, får ni direkt feedback?  
•      Hur ser ni på att kombinera arbete och fritid? Känner ni att det är möjligt i er befattning idag?  
•      Föredrar ni att arbeta i grupp eller individuellt?    
•      Vad tror ni att den kommande generationen kommer att efterfråga för typ av ledarskap?  

Centralt i vår studie är grid-modellen som visar olika ledarskapsstilar. På den lodräta axeln så finns 
omtanke för människor och på den vågräta är det omtanke om prestationen.     

•      Vilket ledarskap upplever ni att ni har på kontoret idag? (om ni visar i modellen)   
•      Vilket ledarskap upplever ni att kontoret hade när ni började? (om ni visar i modellen)   

 

 



  

Bilaga 4 – Operationalisering 
 
Ledare 
 
Fråga Källa Begrepp  
Fråga 1-2 + 11 Uhi-Bien (2006) & Fielder 

(2006) 
Relationsbaserat och 
uppgiftsbaserat ledarskap 

Fråga 3-4 + 10 Mayer (2017) Hierarki & beslutsfattande 
Fråga 5-6 Smith & Nichols (2015) & 

Marin (2005) 
Den nya generationen 

Fråga 7-9 Marin (2005) Feedback 
Fråga 12 Blake & Mouton (1982) Grid-modell  
Fråga 13 Tulgan (2013) Den kommande generationen 
Fråga 14-15 Smith & Gailbraith (2012) Motivation 
Fråga 16-18 Choi, Kwon samt Kim (2013) Sociala aktiviteter 

 
Äldre medarbetare 
 
Fråga  Källa Begrepp 
Fråga 1-2 Uh-Biens (2006) & Fielder 

(2006) 
Relationsbaserat och 
uppgiftsbaserat ledarskap  

Fråga 3 Hackman och Oldman (1980) 
& Benabou & Tirole (2003) 

Motivation 

Fråga 4-5 Choi, Kwon samt Kim (2013) Sociala aktiviteter 
Fråga 6 Graen & Uhl-Bien, 1995 LMX-teori 
Fråga 7-8 Smith & Nichols (2015) Feedback 
Fråga 9 Smith & Nichols (2015) Kombination av arbete och 

fritid  
Fråga 10 + 12 Williams (2015) Arbete i team eller 

individuellt  
Fråga 11 Tulgan (2013) Den kommande generationen 
Fråga 13 Blake & Mouton (1982) Grid-modell  

 
Yngre medarbetare 
 
Fråga  Källa Begrepp 
Fråga 1  Uhi-Bien (2006) & Fielder 

(2006) 
Relations och uppgiftsbaserat 
ledarskap  

Fråga 2  Graen & Uhi-Bien (1995) LMX-teori 



  

Fråga 3  Hackman och Oldman (1980) 
& Benabou & Tirole (2003) 

Motivation 

Fråga 4  Choi, Kwon samt Kim (2013) Sociala aktiviteter  
Fråga 5-6 Smith & Nichols (2015) Feedback 
Fråga 7 Smith & Nichols (2015) 
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Bilaga 5 - Sammanställning av teman 
 
Citat från intervjuer Nyckelord Undertema Huvudtema 
“(...) men historiskt 
har det varit mycket 
resultatfokus” – 
Maria, KPMG 
 

Historiskt mycket 
resultatfokus 

Resultatfokus  Mindre fokus på 
prestationer  

Då var det mycket 
fokus på att prestera 
och resultat – Maria, 
KPMG 

Fokus på prestation 
och resultat 

Prestation   

“Ska jag vara ärligt så 
tror jag att man på 
många ställen, 
givetvis kanske inom 
PwC också tror jag 
man fokuserade 
väldigt mycket på 
debiteringsgrad och 
dom hårda sakerna 
som man faktiskt kan 
mäta” – Martin, PwC 
 

Fokuserade väldigt 
mycket på 
debiteringsgrad 

  

“Ser stor skillnad, det 
var ju ”jobba, jobba, 
jobba”.” – Örjan, 
PwC 

Fokus förr på att 
arbeta mycket 

  

“Det finns ett 
begrepp inom 
företaget att vi ska bli 
den nya 
generationens 
favorit” – Maria, 
KPMG 

Nya generationens 
favorit  

 Anpassning till den 
nya generationen  

Hennes chef i 
Västerås säger “jag 
ska förbjuda övertid” 
– Maria, KPMG 

Förbjuda övertid    



  

”Jag tror branschen är 
på väg till att, att folk 
vill ha mer flexibelt, 
kunna styra själv lite 
gran, lite mjukare 
ledarskap kanske och 
så, möjlighet till att 
klättra uppåt 
snabbare”- Anna, 
KPMG 

Mer flexibilitet, 
mjukare ledarskap, 
möjlighet att göra 
karriär snabbt 

Flexibilitet   

“Jag tror det är en 
generationsfråga, vi 
kräver mera, ha 
balans i livet, tror jag, 
jag vet inget annat, jag 
tror det är kraven från 
generationen som 
kommer.” – Anna, 
KPMG 
 

Vi kräver mer som 
yngre generation  

Balans i livet  

“För mig är det viktigt 
att jag fortfarande 
tycker det är kul att gå 
till jobbet, ibland slås 
jag av att jag 
verkligen uppskattar 
flexibiliteten och att 
den betyder mycket 
för mig. Det är upp till 
mig när jag jobbar, 
visst har man möten 
och sådär, men jag 
kan bestämma vilken 
tid på dygnet jag ska 
jobba och jag vet att 
jag ska vara färdig till 
då. Men det är inte det 
som motiverar mig, 
utan det är att det 
fortfarande är roligt, 

Det är utvecklande 
och man sätts på prov  

Utvecklande Att motivera dagens 
anställda  



  

att det inte är samma 
sak varje dag, utan att 
det är som du säger, 
att det är utvecklande 
och man sätts på prov 
och så och att det är 
varierande.” - Alice, 
KPMG 
 
Den yngre 
generationen är också 
mer flyttbar, man 
stannar inte 30 år i 
yrket, kanske inte ens 
5 år. Det är en helt 
annan rörlighet och 
det kanske blir ännu 
mera så framöver och 
svårare att behålla den 
yngre generationen, 
en större 
personalomsättning. - 
Maria, KPMG 

Svårare att behålla 
den yngre 
generationen 

Rörlighet  Att motverka 
personalomsättning 

“Ja, men också större 
personalomsättning 
och att det kan hänga 
ihop ganska starkt 
med prestation” - 
Alice, KPMG 

 

Koppling mellan 
personalomsättning 
och prestationer 

För mycket 
prestationer 

 

Ja, vi har faktiskt en 
utmaning. På några 
års sikt så kommer vi 
nog kanske behöva 
skruva upp löner. - 
Mats, Deliotte 

 

Höja löner på några 
års sikt  

Höja löner  

“Det är viktigare än 
lön, hellre friare än att 

Flexibilitet värdesätts 
över lön 

Flexibilitet  



  

få en hög lön.” - 
Örjan, PwC 
“Alltså jag tycker det 
är skönt att kunna ha 
flexibla tider och få 
välja och styra hur 
man vill jobba ex om 
det går tyngde en dag 
att kunna välja att gå 
hem och fortsätta 
jobba hemifrån. Men 
det är väl klart... högre 
lön är ju alltid trevligt. 
Men lite variation typ 
i uppdragen så man 
inte sitter och gör typ 
samma. “- Annika, 
PwC 

Flexibla tider, 
variation i 
arbetsuppgifter 

Variation  

“(…) man vill ha 
livskvalité, satsat på 
personalen och det är 
mer 
personalomsättning 
nu, att folk rör på sig 
mer. Jag tror inte man 
vill gå tillbaks till det 
auktoritära” – Örjan, 
PwC 

Yngre generationen 
vill ha bättre 
livskvalitet utan det 
auktoritära  

Livskvalité  

“Vi är väldigt mycket 
mindre hierarkiska än 
när jag började” – 
Maria, KPMG 

Mycket mindre 
hierarkiska idag 

 Tecken på hierarki  

“Men hierarkier finns 
ju nästan i alla 
organisationer” – 
Mats, Deloitte 

Hierarkier finns i alla 
organisationer 

  

“Vi vill bli mindre 
hierarkiska” – Maria, 
KPMG  

Vill bli mindre 
hierarkiska  

  



  

“Relationsbaserad 
blir mer och mer 
tyngdpunkt på och det 
hänger ihop med att 
man måste fånga upp 
vad varje individ 
brinner för istället för 
att bara få direktiv 
med vad man ska 
göra” – Maria, KPMG 
 

Relationsbaserad får 
mer tyngd 

Fånga individer Relationerna blir 
allt mer viktiga  

“Jag tycker det är mer 
fokus på relationer, 
inte så mycket 
målbaserat”.- Annika, 
PWC 

Mer fokus på 
relationer 

Mindre målbaserat  

“Jag tror att branschen 
håller på att utvecklas 
till det mjukare, förr 
så krävde man 
övertid, krävde 
prestationer och nu är 
det som lite mjukare 
tror jag, lite mer 
humant att jobba inom 
revisionsbranschen” – 
Anna, KPMG 

Branschen utvecklas 
till det mjukare 

Mer humant   

“(..) om man frågar 
dom anställda vad 
dom vill ha mer av så 
är det feedback”. – 
Martin, PwC 

Anställda efterfrågar 
mer feedback 

 Ökad efterfrågan på 
feedback  

“(..) yngre begär 
feedback i större 
utsträckning än äldre” 
– Martin, PwC 

Yngre begär mer 
feedback än äldre  

  

“Och så var det 
liksom att man ville 
ha feedback ja, men 
kanske inte såhära 

Exakt feedback  Utveckla sig själv  



  

“bra jobbat” utan 
man ville ha mer 
exakt feedback, vad 
kan man förbättra sig, 
så det har kommit 
fram liksom att man 
vill ha den mer 
precist för att 
utveckla sig själv” – 
Mats, Deloitte 

 


