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Sammanfattning 

Revisionsbranschen karaktäriseras av en hierarkisk organisation med tydliga 

karriärsteg för medarbetare att följa. För att nå den högsta positionen, partner, 

är en betydande faktor att medarbetare har en viss storlek på sin kundstock 

och därmed kan generera intäkter till byrån. Traditionellt har revisionsyrket 

dominerats av män, men de senaste decennierna har allt fler kvinnor etablerat 

sig i branschen vilket resulterat i en jämn könsfördelning. På de högre 

positionerna, såsom partner, dominerar trots det fortfarande männen. 

Jämställdhet är ett omdebatterat område och förändringar sker kontinuerligt. 

Syftet med studien är därför att skapa en djupare förståelse för orsakerna till 

kvinnors underrepresentation på partnernivå inom revisionsbranschen. Vidare 

kommer det undersökas om det finns skillnader mellan storstads- och 

småstadskontor som påverkar kvinnors möjlighet att göra karriär inom 

revisionsbranschen. 

Den teoretiska referensramen består dels av en grundläggande beskrivning av 

revisonsyrket och dess organisation, dels av genusteorier som kan förklara 

varför kvinnor inte återses i samma utsträckning som män på toppbefattningar 

i arbetslivet. Genom intervjuer med kvinnliga auktoriserade revisorer från 

småstads- respektive storstadskontor framkommer det att det finns goda 

möjligheter, oavsett kön, att avancera i karriären. Vår studie tyder på att flera 

av de teorier som förklarar kvinnors underrepresentation på högre positioner, 

såsom glastak och homosocialitet, inte upplevs förekomma i någon större 

omfattning i praktiken, istället är det till stor del är en tidsfråga innan även 

toppositionerna inom revisionsbranschen är könsbalanserade. Den främsta 

förklaringen till att kvinnor hamnar efter män i karriären tycks ändå vara att de 

är föräldralediga längre samt att deras karriärsambitioner förändras i samband 

med bildandet av familj. Den tydligaste skillnaden som framgår mellan 

storstads- och småstadskontor är att kvinnor på småstadskontor har begränsad 

tillgång till kvinnliga förebilder och kvinnliga mentorer vilket kan ha en negativ 

påverkan på deras karriär.    

Nyckelord: Revision, könssegregering, kvinnors karriärmöjligheter 
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Abstract  

The audit industry is characterized by a hierarchical organization with clear 

career steps for employees to follow. In order to reach the highest position, 

partner, it is important that the employee has a certain number of clients and 

thereby can generate revenues for the agency. Traditionally, the audit 

profession has been dominated by men, but in recent decades an increasing 

number of women have started to work in the industry, which has resulted in 

a balanced gender distribution. Although, in the higher positions, such as 

partner, men still dominate. Gender equality is a debated issue and changes 

occur continuously. The aim of this study is therefore to gain a deeper 

understanding of the causes of women’s underrepresentation at the partner 

level in the audit industry. Furthermore, it will be examined if there are any 

differences between small city offices and large city offices that affect women's 

career opportunities in the audit industry. 

The theoretical framework consists partly of a basic description about the 

audit profession and its organization, and partly by gender theories that can 

explain why women are not seen at the top positions of the organizations in 

the same extent as men. Through interviews with female authorized public 

accountants from small city offices as well as large city offices, it is found that 

there are good opportunities, regardless of gender, to advance in the career. 

Our study indicates that several of the theories that explain women's 

underrepresentation in higher positions, such as glass ceiling and homosociality, are 

not perceived as something that occurs to a significant extent in practice, 

instead it is largely a matter of time before the top positions in the audit 

industry are gender balanced as well. Still, the main reason for women ending 

up beneath men in their careers seems to be that they are on parental leave 

longer and that their ambitions for career advancement changes when they 

have children. The most obvious difference between small city offices and 

large city offices is that women in small town offices have limited access to 

female role models and female mentors, which may adversely affect their 

careers. 

Keywords: Audit industry, gender segregation, female career opportunities 
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1. Inledning 

_____________________________________________________________ 

I kapitlet presenteras bakgrunden till uppsatsens ämne, därefter följer en diskussion om 

varför ämnet är intressant att studera. Avslutningsvis presenteras studiens syfte och 

frågeställningar. 

_____________________________________________________________ 

1.1. Problembakgrund 

Föreställ dig att du precis har tagit examen i ekonomi på ett av landets mest 

prestigefyllda universitet och ska nu med stolta steg söka arbete hos landets 

revisionsbyråer. Ingen vill dock anställa dig, varför? Anledningen är att du är 

kvinna. Så var situationen för den nu pensionerade revisionslegenden Siv 

Berlin som började sin karriär år 1953 (Revisionsvärlden 2017). Den svenska 

arbetsmarknaden för kvinnliga ekonomer ser bättre ut idag och 

revisionsbyråerna anställer ungefär lika många män som kvinnor (Jonnergård 

& Stafsudd 2009; Jonnergård et al. 2010; Wallerstedt & Öhman 2012). 

Situationen ovan verkar dock återkomma när kvinnliga revisorer ska söka sig 

högre upp i revisionsbyråernas hierarki.  

Bakgrunden till den könssegregering som ses på arbetsmarknaden kan delvis 

förklaras av att kvinnor inte tilläts delta i den moderna arbetsmarknaden, som 

utvecklades under första hälften av 1900-talet, i samma utsträckning som män 

(SOU 2004:43). Begränsade utbildningsmöjligheter, arbetsförbud och 

arbetsgivarens makt att avskeda kvinnor vid giftermål var några av de 

inskränkningar som gjorde att kvinnor från början inte kunde etablera sig på 

arbetsmarknaden i samma utsträckning som män. Idag finns inga sådana 

hinder kvar. Kvinnor och män har samma rätt till utbildning och 

yrkesutövning, men skillnader förekommer fortfarande mellan könen gällande 

arbetsvillkor och yrkesutövning (SOU 2004:43).   

Revisionsbranschen har tidigare dominerats av män, men kvinnor har 

successivt börjat avancera inom revisionsbyråerna (Wallerstedt & Öhman 

2012) vilket resulterat i att revisionsbranschen är en av de branscher i Sverige 

som är könsbalanserad (Statistiska centralbyrån [SCB] 2006). En bransch anses 

vara könsbalanserad om den består av 40 till 60 procent av antingen kvinnor 

eller män (SOU 2004:43). Statistik över könsfördelningen på högre positioner 

inom revisionsbranschen visar dock att kvinnor är underrepresenterade. Enligt 
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Balans årliga jämställdhetsundersökning över revisionsbranschen är endast 23 

procent av alla partners kvinnor (Lennartsson 2017). Med denna bakgrund går 

det att konstatera att trots att branschen i sig är könsbalanserad, innehas högre 

positioner fortfarande av män.  

Revisionsbranschen är en bransch som skiljer sig från många andra 

verksamhetsområden då organisationsstrukturen är starkt hierarkisk. Arbetet 

är organiserat i team där det finns en formell rang som beskriver vem som är 

överordnad vem. En medarbetares position i denna hierarki påverkar hans 

eller hennes arbetsuppgifter och signalerar var han eller hon befinner sig i 

karriären (Carrington 2014). I denna uppsats definieras begreppet “göra 

karriär” som att en individ avancerar i sitt arbete, internt eller externt (jmf. 

Korpi & Stern 2004).  Ett sätt för medarbetare i revisionsbranschen att 

avancera i karriären är att avlägga Revisorsnämndens prov och därmed erhålla 

titeln auktoriserad revisor (Revisorsnämnden [RN] u.å. a). För att få avlägga 

auktorisationsprovet krävs minst åtta år av praktisk och teoretisk utbildning 

inom yrkesområdet.  

Kvinnors underrepresentation på ledande positioner i näringslivet kan 

förklaras utifrån ett flertal faktorer, bland annat att män som innehar 

toppositionerna orienterar sig mot andra män, kvinnors frånvaro i samband 

med barnafödande och att kvinnor har svårt att nå de högre positionerna just 

för att de är kvinnor (Kanter 1977; Korpi & Stern 2004; Morrison et al. 1993). 

Inom revisionsbranschen har ytterligare faktorer identifierats kopplat till 

kvinnors underrepresentation på toppbefattningar. En av dessa faktorer är att 

revisionsbyråernas klienter, i viss utsträckning, föredrar att revisorn är en man 

vilket resulterar i att kvinnor har svårare att sälja in nya uppdrag (Grey 1998; 

Jonnergård & Stafsudd 2009). Ytterligare en faktor som visat sig vara ett 

hinder för kvinnor i revisionsbranschen är vikten av socialisering och att visa 

sig synlig på arbetsplatsen, vilket Anderson-Gough et al. (2005) och Oakley 

(2000) menar att män är bättre på. Resultatet av detta blir att kvinnor hamnar i 

skuggan av männen.  

Anderson-Gough et al. (2005) menar att både formella och informella 

processer, har en påverkan på könsbalansen inom revisionsbranschen. 

Formella processer innefattar revisorns arbetsuppgifter samt utvärdering av 

revisorernas insatser, både gentemot kund och interna åtaganden. Inom dessa 

områden värderas revisorns säljfärdigheter samt hans eller hennes förmåga att 

fungera i team. De informella processerna kan ses som en del av 

företagskulturen där normer och beteenden formar individerna inom 
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organisationen. Formella och informella processer är starkt sammankopplade 

vilket leder till att den manliga dominansen fortgår och återskapas (Anderson-

Gough et al. 2005). 

1.2. Problemdiskussion 

Sverige ses som ett av de mer jämställda länderna i världen när det kommer till 

jämställdhet mellan könen (Sachs 2015). Trots det finns det fortfarande 

löneskillnader mellan män och kvinnor inom ett flertal branscher (SCB 2015) 

samt att högre positioner inom näringslivet, exempelvis styrelseposter (Fristedt 

et al. 2013), till största del innehas av män. Jämställdhet är ett ständigt 

omdebatterat och återkommande ämne i såväl media som riksdag (SOU 

1997:137; SOU 2004:43; SOU 2015:50). Oberoende av kön ska alla människor 

ha samma tillgång till makt och inflytande i samhället och samhället ska 

tillvarata all kompetens som finns att tillgå. Det kan ses som en grund för 

demokrati och rättvisa (SOU 2015:50).  

Att som arbetsgivare verka för jämställdhet på arbetsplatsen, genom 

exempelvis policys, har visat på positiva effekter såsom högre produktivitet 

och bättre marknadsutveckling. En blandad grupp av kvinnor och män leder 

till att fler perspektiv kan tas till vara, vilket ökar kreativiteten och 

problemlösningsförmågan (Ali 2016). Boschini (2004) tillägger dessutom att 

det ökar lärandet i organisationen. Det finns även nackdelar med en icke 

homogen arbetsgrupp, bland annat att den tenderar fungera mindre effektivt 

(Mannix & Neale 2005). Enligt Boschini (2004) kan män och kvinnor, ur vissa 

aspekter, generellt ses besitta olika typer av ledaregenskaper. Trots att 

egenskaperna kan skilja sig åt går det inte att påstå att någon av dem skulle 

vara bättre eller sämre, därav bör en jämn fördelning av könen återses på 

ledande positioner. För arbetsgivare kan en könssegregerad arbetsmarknad få 

konsekvenser eftersom de möjligen inte anställer den mest lämpade 

kandidaten ur ett objektivt perspektiv, utan snarare den de tror är bäst lämpad 

(SOU 2004:43). 

Flertalet studier utanför Sverige (Anderson-Gough et al. 2005; Collin et al. 

2007; Dalton et al. 2014; Hardies et al. 2013) har behandlat kvinnors situation 

inom revisionsbranschen. Jonnergård och Stafsudd (2009) har även gjort en 

undersökning som berör kvinnors underrepresentation i revisionsbranschen i 

Sverige, deras studie var unik när den publicerades då ämnet tidigare inte 

studerats i någon större omfattning inom den svenska revisionsbranschen. 

Ämnet är intressant att studera igen av flera orsaker. För det första menar 
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Wallerstedt och Öhman (2012) samt Lennartsson (2017) att det skett en 

utveckling inom den svenska revisionsbranschen och att allt fler kvinnor gör 

karriär. Att förändringar sker kontinuerligt medför att de hinder som tidigare 

förklarat kvinnors underrepresentation på toppositioner möjligtvis inte gör det 

längre. Med anledning av denna utveckling vore det av intresse att genomgöra 

ytterligare en studie inom området, eftersom Jonnergård och Stafsudd (2009) 

genomförde sin datainsamling mellan åren 1990-2003. Vår studie förväntas 

därmed uppdatera tidigare forskning inom ämnesområdet. 

För det andra behandlar diskrimineringslagens (2008:567) tredje kapitel 

paragraf 1-14 arbetsgivarens ansvar för att verka för en jämställd arbetsplats, 

det innefattar bland annat att förebygga och motverka diskriminering kopplat 

till kön samt arbeta för allas lika rättigheter. För att uppfylla de krav som 

diskrimineringslagen ställer är det viktigt för företag att veta hur kvinnor som 

är revisorer upplever arbetssituationen. Medarbetare som upplever 

diskriminering kan i högre utsträckning antas vara benägna att avslutna sin 

anställning, varpå organisationerna förlorar värdefulla resurser i form av 

humankapital. Studien förväntas, med bakgrund av detta, bidra med värdefulla 

insikter för arbetsgivare om vilka områden de bör fokusera på för att skapa en 

bättre arbetsplats för kvinnor.   

För det tredje har tidigare studier (Hardies et al. 2013; Månsson et al. 2013) 

visat att det finns en koppling mellan hur jämställd en revisionsbyrå är och 

dess storlek. Framförallt i de större revisionsbyråerna påverkas revisorns 

karriär av storleken och lönsamheten på de uppdrag han eller hon besitter 

(Hardies et al. 2013). I mindre revisionsföretag har däremot den tekniska 

förmågan hos den anställde i större utsträckning betydelse för 

karriärutvecklingen. Månsson et al. (2013) menar att det generellt sett är 

svårare att bli befordrad i större firmor än små, men också att revisorns kön 

samt var han eller hon befinner sig i karriären påverkar. Vi har dock inte funnit 

studier som undersökt om det finns liknande skillnader mellan olika typer av 

kontor inom samma byrå. Av denna anledning kommer kvinnors uppfattning, 

om deras möjlighet att göra karriär, jämföras mellan storstadskontor och 

småstadskontor. Genom denna infallsvinkel förväntas studien komplettera 

tidigare forskning samt ge nya perspektiv till ämnesområdet.  

1.3. Syfte 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för orsakerna till kvinnors 

underrepresentation på partnernivå inom revisionsbranschen.  
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1.4. Frågeställningar  

 Hur uppfattar kvinnor med arbete som auktoriserad revisor sina 
karriärmöjligheter inom revisionsbranschen?  
 

 Vilka eventuella faktorer, som har påverkan på karriären för kvinnor i 
revisionsbranschen, skiljer storstadskontor från småstadskontor? 
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2. Teoretisk referensram 

_____________________________________________________________ 

I kapitlet presenteras teorier och tidigare forskning som legat till grund för studiens 

empiriska undersökning. Inledningsvis följer en genomgång av revisionsyrket och dess 

organisation, därefter presenteras teorier som kan förklara kvinnors underrepresentation på 

partnernivå inom revisionsbranschen.  

_____________________________________________________________  

2.1. Revision 

Revision innebär “att med en professionellt skeptisk inställning planera, 

granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning” 

(Revision: en praktisk beskrivning 2006, s. 11). Revision finns till för att 

organisationers intressenter ska kunna förlita sig på den finansiella information 

som presenteras av organisationerna. Den person som utför kvalitetssäkringen 

kallas revisor (FAR 2005). Titeln auktoriserad revisor är, till skillnad från titeln 

revisor, skyddad vilket innebär att det är straffbart att utge sig för att vara 

auktoriserad revisor om en revisorsexamen ej har erlagts (RN u.å. a). 

Yrkesbeteckningen auktoriserad revisor signalerar att personen under minst 

åtta år genomgått teoretisk och praktisk utbildning och därefter utfört 

Revisorsnämndens prov med godkänt resultat. Av dessa åtta år måste minst 

tre år utgöra utbildning vid universitet eller högskola och minst tre år praktiskt 

arbete med handledning från en godkänd eller auktoriserad revisor (RN u.å. a). 

En godkänd revisor är en revisor som enligt de gamla reglerna tillhandahållits 

titeln men ej avlagt revisorsexamen, denna titel kan sedan 2013 ej erhållas (RN 

u.å. b). De organisationer som är skyldiga att ha revisor väljer själva vem de vill 

tillsätta som revisor, de kan antingen vara en specifik person eller en 

revisionsbyrå (SFS 1999:1079).  

2.1.1. Revisionsbyråernas organisation  

Revisionsbyråernas organisation klassificerar Mintzberg (1979) som en 

professionell byråkrati. Den professionella byråkratin menar han kännetecknas 

av högutbildad personal som själva tar de flesta besluten i sitt arbete. Antalet 

arbetsuppgifter är få till antalet eftersom varje person gör det den är 

specialiserad på. Strukturen inkluderar en längre tid av praktisk träning 

vartefter kunskap och färdigheter standardiseras hos personalen (Mintzberg 

1979). Personalen inom revisionsbyråerna arbetar i team med en hierarkisk 
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struktur, högst upp återses den påskrivande revisorn och därefter en eller ett 

flertal personer som är underordnad honom eller henne (Carrington 2014). En 

överordnad granskar en underordnades arbete för att på så sätt skapa trygghet 

för den påskrivande revisorn som ska göra ett uttalande om bolagets 

finansiella situation (Pentland 1993). Strukturen i ett team kan ses som en 

pyramid, där det finns en övervägande andel revisorsassistenter i botten och en 

eller ett fåtal påskrivande revisorer på toppen. Vilken position en medarbetare 

har i hierarkin signalerar var han eller hon befinner sig i karriären (Carrington 

2014). De roller som återfinns i hierarkin samt revisorns karriär behandlas 

vidare under avsnittet revisorns karriär.   

I kontrast till den hierarkiska strukturen försöker många revisionsbyråer skapa 

ett så kallat “platt” företagsklimat, det vill säga ett klimat där alla kan prata 

med alla oavsett position i hierarkin (Carrington 2014). Ett sådant klimat kan 

ses som önskvärt för att fånga upp de observationer som de mindre erfarna 

medarbetarna noterar i samband med granskning och kontakt med klienten. 

Carrington (2014) belyser problematiken med att försöka förena en hierarkisk 

struktur med ett platt företagsklimat. För att det ska vara genomförbart menar 

han att sociala aktiviteter där kollegorna lär känna varandra har en betydande 

funktion.     

2.1.2. Revisorns karriär 

Som nämnts ovan kännetecknas revisionsbranschen av en hierarkisk struktur, 

vilket innebär att en person är överordnad en annan. Enligt Jonnergård et al. 

(2010) är karriärstegen för revisorer väldefinierade och tydliga, vilket kan 

förstås utifrån strukturen. Carrington (2014) beskriver att det i huvudsak finns 

fyra olika karriärsnivåer, men att de kan variera mellan revisionsbyråer. De fyra 

karriärstegen definieras som assistent, senior, manager och partner, där partner 

är den med högst auktoritet. En person som är nyanställd och inte har någon 

tidigare erfarenhet börjar som assistent, vilket innebär att personen får utföra 

enklare uppgifter såsom att kopiera dokument och stämma av siffor. I takt 

med att assistentens kunskap ökar får den också fler och mer komplexa 

arbetsuppgifter vilket leder till att personen i fråga avancerar till senior. Enligt 

Carrington (2014) har en senior liknande uppgifter som assistenten men den 

har ett större ansvar då han eller hon ofta leder arbetet hos klienten. Nästa 

karriärsteg är manager vars arbetsuppgifter är att leda planeringen och 

utförandet av revisionen. Det sista karriärsteget som Carrington (2014) 

nämner är partner, denna person är delägare i företaget. En revisor kan endast 
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bli partner om existerande delägare erbjuder revisorn den möjligheten 

(Axelsson 2011), det sker vanligtvis inte förrän revisorn genererar betydande 

intäkter till bolaget (Wallerstedt & Öhman 2012). På högre nivåer inom 

hierarkin betonas vikten av att sälja in nya kunder och öka lönsamheten, 

medan teknisk kunskap och att arbeta bra inom teamen ses som viktiga 

egenskaper på juniora nivåer (Carter & Spence 2014; Jonnergård et al. 2010).  

Något som skiljer revisionsbranschen från många andra branscher är att en 

medarbetare kan nå framgång i sin karriär genom att göra Revisorsnämndens 

prov och därmed erhålla en titel som auktoriserad revisor (RN u.å. a), således 

förvärvas en högre position med ytterligare ansvarstagande och andra 

arbetsuppgifter. De karriärsteg som Carrington (2014) nämner kan ses som 

interna karriärsteg som sker inom byrån, medan ett godkännande av 

Revisorsnämndens prov kan ses som ett externt karriärsteg som även är 

gångbart utanför byrån. Dessa karriärsteg påverkar varandra genom att en 

medarbetare inte kan erhålla vissa titlar inom organisation förrän personen är 

auktoriserad samtidigt som det krävs en viss förkunskap för att skriva 

provet.    

Enligt Jonnergård et al. (2010) finns det ett flertal faktorer som ligger till grund 

för bedömningen om en person ska avancera till nästa nivå i karriären, varpå 

utvärderingsprocesser blir en betydande faktor för en medarbetares karriär. 

Faktorer som medarbetarna utvärderas från är bland annat arbetsinsats, 

lönsamheten samt hans eller hennes relation till klienter. Enligt Jonnergård et 

al. (2010) förväntas revisorer klättra ett steg vartannat eller vart tredje år. 

Carrington (2014) menar att om inte medarbetaren avancerar inom yrket 

förväntas personen byta jobb. Revisionsbyråerna behöver dock själva sällan 

avskeda medarbetare utan det faller sig naturligt att de personer som inte har 

det som krävs självmant byter arbete antingen inom eller utanför 

organisationen (Carrington 2014).     

2.2. Könssegregering på arbetsmarknaden  

Den könssegregering som råder på arbetsmarknaden kan ses från flera 

perspektiv, det kan vara ett resultat av män och kvinnors fria val eller en 

konsekvens från uppfattningarna om manliga och kvinnliga roller (SOU 

2004:43). Det finns olika dimensioner av könssegregering, SOU 2004:43 

benämner dem horisontell, vertikal och intern könssegregering. Horisontell 

könssegregering är den dimension som det oftast syftas till i vardagligt tal, det 

innebär att män och kvinnor har olika yrken, arbetsgivare och arbetar i olika 
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branscher. Vertikal könssegregering däremot, innebär att män och kvinnor 

avancerar i olika utsträckning i sin karriär. Att det är majoriteten män som 

innehar högre positioner inom organisationer, såsom i revisionsbranschen, är 

ett exempel på vertikal könssegregering. Den sista dimensionen, intern 

könssegregering, syftar till de situationer där män och kvinnor innehar samma 

yrke eller arbetsplats men tilldelas olika arbetsuppgifter alternativt att de själva 

har valt olika inriktningar inom yrket (SOU 2004:43). Kommande avsnitt 

behandlar teorier som kan förklara den vertikala könssegregeringen i 

organisationer.  

2.2.1.  Behovet av social överensstämmelse  

Enligt Kanter (1977) är social överensstämmelse av betydelse i ledares 

karriärer. Att män orienterar sig mot andra män kan benämnas homosocialitet 

och fenomenet kan ses som en slags klubb kopplat till kön där män från olika 

hierarkiska nivåer får tillträde (Kanter 1977; Lipman-Blumen 1976). Lipman-

Blumen (1976) menar att samhällets och organisationers resurser kontrolleras 

av män vilket är en orsak till att män orienterar sig mot andra män. 

Inflytelserika positioner innehas idag främst av män, varpå de också 

bestämmer kriterierna vid rekrytering. De som har blivit invalda, anställda eller 

befordrade förväntas sedan vara lojala mot den mansdominerade kultur som 

råder (Wahl et al. 2011). Homosocialitet ses som en förklaring till den vertikala 

segregering som finns mellan män och kvinnor på maktpositioner (Lipman-

Blumen 1976). 

Homosocialitet resulterar i att män och kvinnor får olika kontaktnät. 

Framförallt för kvinnor kan detta utgöra ett strukturellt hinder med hänseende 

till att män i större utsträckning innehar ledande positioner (Korpi & Stern 

2004). Enligt Drake och Solberg (1996) kan ett nätverk ses som ett mönster av 

relationer mellan olika människor som exempelvis kan användas för att 

erbjuda andra hjälp eller för att själv söka efter hjälp. Forskning har visat att 

kvinnor i vissa fall kan uppleva svårigheter att få tillträde till mansdominerade 

nätverk och som en konsekvens begränsas deras kontaktnätverk (Korpi & 

Stern 2004). Det finns också en risk att de missar information och tillfällen 

som skulle kunna gynna dem och deras karriär (Cooper & Davidson 1982; 

Cooper Jackson 2001; Sheppard 1989). Inom revisionsbranschen, exempelvis, 

kan kvinnliga revisorer uppleva svårigheter att skapa nya kontakter och 

nätverk eftersom män generellt sätt innehar högre poster inom näringslivet 

(Jonnergård & Stafsudd 2009). Drake och Solberg (1996) menar att det finns 
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mycket som talar för att kvinnor borde använda sitt nätverk på ett mer 

medvetet och egocentriskt sätt för att utveckla sig själva och sin karriär 

Det är inte enbart män som bidrar till att homosocialiteten inom 

organisationer upprätthålls utan det beror också på att kvinnor bekräftar män, 

vilket kallas heterosocialitet (Lindgren 1983; Lipman-Blumen 1976). Det kan 

exempelvis vara att kvinnor visar gillande till mäns uttalanden eller öppet 

ignorerar andra kvinnor (Wahl et al. 2011). Det är också vanligt att kvinnor tar 

avstånd i jämställdhetsfrågor för att visa sig lojala mot män. Könet betydelse 

tystas ner av kvinnor som en slags överlevnadsstrategi för att orientera sig mot 

makten. Makten innehas av män vilket innebär att lojalitet bör visas mot dessa 

män (Wahl et al. 2011).    

2.2.2. Mentorer och förebilder 

En mentor kan ses som en lärare vars uppgift är att vägleda yngre och mindre 

erfarna medarbetare i deras personliga och professionella utveckling (Olsson 

2008). Organisationer kan använda sig av mentorskap för att främja sin 

personals utveckling. En mentor är tänkt att dela med sig av sin erfarenhet och 

sina förbindelser för att ge stöd och därmed kunna hjälpa andra personer 

framåt (Drake & Solberg 1996). Cooper Jackson (2001) samt Fagenson (1989) 

menar att medarbetare som har en mentor i större utsträckning är nöjda med 

sitt arbete och sina karriärmöjligheter än personer som inte har någon mentor. 

Enligt Baumgartner och Schneider (2010) behöver dock inte formella 

mentorer, det vill säga mentorer som tillsatts av organisationen för att vägleda 

en eller flera specifika personer, alla gånger underlätta en metarbetarates 

utveckling. Mentorskapet fungerar bättre om personkemin mellan parterna är 

god, Baumgartner och Schneider (2010) rekommenderar därför att valet av 

mentor bör göras med omsorg. Om mentorn inte väljs med omsorg finns det 

risk att mentorskapets syfte går förlorat (Collin et al. 2007). En mentorrelation 

bör inledas med en person som har gått samma väg som den person som ska 

vägledas önskas gå (Baumgartner & Schneider 2010).  

Möjligheten till en kvinnlig mentor begränsas som en följd av bristen på 

kvinnor på högre positioner i mansdominerade organisationer (Cooper 

Jackson 2001). Kvinnor betraktas sällan som ledare varken av organisationer 

eller av dem själva, en konsekvens av detta blir att det saknas en mental bild av 

kvinnor som ledare. Collin et al. (2007) framhåller att kvinnor som är 

yrkesverksamma inom revisionsbranschen i viss utsträckning påverkas negativt 

av mentorskap. En anledning till att mentorskapet skulle ha olika påverkan 
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beroende på kön är bristen av kvinnliga mentorer. När parterna har skilda 

intressen och preferenser kan det vara svårt för en medarbetare att identifiera 

sig med sin mentor vilket gör mentorskapet mindre fördelaktigt (Collin et al. 

2007).  

Avsaknaden av kvinnor på ledande positioner resulterar inte bara i att det finns 

en brist av kvinnliga mentorer utan också kvinnliga förebilder. En förebild kan 

förklaras som en individ som är ett exempel på uppnådd framgång och ger 

ofta inspiration i form av en mall av beteenden som är önskvärda för att 

uppnå sådan framgång (Lockwood 2006). Med hänseende till att kvinnor kan 

möta könsstereotypa hinder i sin karriär kan det vara av särskild vikt för dem 

att veta att en annan kvinna har lyckats med liknande bedrift och nått 

framgång, således kan de inspireras att nå liknande framgång. Kvinnor som 

arbetar i mansdominerade yrken och som har kvinnliga förebilder kan av 

denna anledning prestera bättre i karriären i jämförelse med kvinnor som 

saknar denna typ av förebild. Framgångsrika kvinnor kan även tränga undan 

traditionella könsstereotyper som annars hade hotat andra kvinnors karriär och 

utveckling (Lockwood 2006).  

2.2.3. Glastak och glasväggar 

Teorin om glastak bygger på att kvinnor som grupp har svårt att nå de högre 

positionerna inom organisationer, just för att de är kvinnor, inte på grund av 

oförmåga att klara av arbetsuppgifter på högre nivåer (Morrison et al. 1993). 

Glastak uppenbarar sig som osynliga barriärer och kan uppkomma på olika 

organisatoriska nivåer beroende på organisation och industri. Faktorer som 

påverkar glastaket är organisationers policys och praxis gällande 

karriärutveckling och befordran (Oakley 2000). Både män och kvinnor 

upprätthåller glastaket vilket delvis kan förklaras av att män och kvinnor har 

fostrats på olika sätt, det i sin tur har gjort att de har olika utgångspunkter när 

de kommer in i en organisation (Drake & Solberg 1996). En annan förklaring 

till varför kvinnor möter ett glastak är statistisk diskriminering. Det innebär att 

individer bedöms efter sin grupptillhörighet istället för sina individuella 

egenskaper (SOU 1997:137). Det medför exempelvis att en kvinna kan bli 

bedömd utifrån kvinnors generella egenskaper, även fast hon inte själv erhåller 

dem. Statistisk diskriminering påverkar arbetsgivarens efterfrågan på kvinnor i 

samband med rekrytering och befordran (Korpi & Stern 2004; SOU 

1997:137). Vidare menar Morrison et al. (1993) att när kvinnor har övervunnit 

den första barriären av glastak uppenbarar sig en ny barriär. Denna barriär 
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består av en mur av tradition och stereotyper som stänger ute kvinnor från 

den inre kretsen av ledare inom organisationen (Morrison et al. 1993). 

 
Figur 1: Illustration glastak. Källa: Boschini (2004) 

 

Teorin om glastak kan illustreras som att en organisation delas upp 

horisontellt, se figur 1. Om organisationen istället delas upp vertikalt blir 

perspektivet annorlunda, Boschini (2004) benämner det glasväggar, se figur 2. 

Teorin om glasväggar bygger på att endast vissa organisatoriska spår leder till 

organisationens topp. Glasväggarna utgör hinder som gör det svårt att byta 

spår och därav är det av vikt att tidigt välja inriktning för att uppnå sina 

karriärmål. Teorin om glasväggar bygger således inte på en diskriminering av 

kvinnor utan istället att alla, oavsett kön, som väljer ett spår som inte leder till 

toppen har lika svårt att byta inriktning (Boschini 2004). Förklaringen till 

varför kvinnor är underrepresenterade på toppbefattningarna, enligt denna 

modell, är att de själva har valt karriärsinriktningar som inte anses vara basen 

för rekrytering till högre positioner. Bilden stämmer väl överens med praktiken 

då affärsområdeschefer eller regionchefer, som traditionellt utgör basen för 

VD-rekrytering, till majoriteten innehas av män, medan kvinnor är relativt fler 

på befattningar såsom personal- eller informationschef (Boschini 2004). 

Rekrytering till toppbefattningar verkar således inte ske bland mellanchefer i 

allmänhet, utan hos specifika grupper bland dem, det går därmed att dra 

slutsatsen att det finns en brist på kvinnor med rätt bakgrund (Boschini 2004).  
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Figur 2: Illustration glasväggar. Källa: Boschini (2004) 

 

2.2.4. Dead ends - att ”sitta fast” i en organisation  

Cohn (2000) menar att tradition samt könsrollsteori kan förklara varför 

kvinnor stängs ute från vissa yrken eller positioner inom organisationer, så 

kallade dead ends. Dead ends kan förklaras som att “sitta fast” i ett hierarkiskt 

system eller på en arbetsplats (Kanter 1977). Tradition är den vanligaste 

förklaringen, enligt Cohn (2000), till varför vissa yrken eller professioner ses 

som manliga eller kvinnliga. Människor tenderar att agera enligt vanor och av 

vana förs traditionen vidare, därav förknippas läkare med män och 

sjuksköterskor med kvinnor. Den andra förklaringen, könsrollsteorin, innebär 

att organisationer inte anställer kvinnor för vissa typer av arbeten på grund av 

att samhället, både dess kvinnor och män, delar åsikten om att det finns roller 

mer lämpade för män och roller mer lämpade för kvinnor. Ett exempel kan 

vara att kvinnor jobbar som fritidspedagoger för att de naturligt passar att 

arbeta med barn, och män jobbar som chefer för att de är målinriktade och 

rationella (Cohn 2000). Könsrollsteorin kan likställas med statistisk 

diskriminering som beskrivs under avsnittet glastak och glasväggar.  

2.2.5. Tokenism - kvinnor som symboler 

Kanter (1977) beskriver grupper som till 85 procent består av en viss typ av 

människor som skev. De som dominerar är de som styr gruppen och formar 
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dess kultur och kallas av Kanter (1977) för dominant. Vidare benämns den 

andra gruppen som tokens då de ofta behandlas som representanter för den 

grupp eller den kategori de tillhör, som symboler snarare än individer. Kanter 

(1997) beskriver grupper som till 65-85 procent består av en viss typ av 

människor som lutande, där hon istället benämner grupperna som majoritet och 

minoritet. En lutande grupp beskrivs ha mindre överdrivna effekter än tokens 

och dominanta och kan således ses som en mildare form av skeva grupper 

(Kanter 1977).  

Kanter (1977) menar att ledande grupper med en skev könskvot tenderar att 

visa upp olika beteenden mellan dominanta och tokens. Kvinnor i ledande 

positioner är i princip alltid i en symbolisk position och därmed är de utsatta 

för mer press och kontroll än de dominanta vilket i sin tur ökar pressen att 

prestera (Kanter 1977). Wahl et al. (2011) menar att kvinnor är mindre 

benägna att ta risker i jämförelse med deras manliga kollegor då de är extra 

synliga i en token-situation. Kvinnor måste balansera mellan att prestera bättre 

än männen, för att få sin kompetens erkänd, och att inte prestera för bra, för 

att hon då urskiljer sig för mycket från gruppen och riskerar därmed att skada 

sin acceptans (Kanter 1977). Männen, de dominanta, försöker att överdriva 

den kultur och de aspekter som skiljer dem från tokens, och därigenom 

påminna dem om att de är annorlunda och vilken kultur som gäller. Ett sätt att 

markera för tokens, kvinnor, att de är avvikande kan vara att de hålls utanför 

informella sammanhang som de kan ha nytta av i sitt arbete, att de utsättas för 

olika slag av lojalitetstest eller att de faller offer för sexistiska skämt (Kanter 

1977). Istället för att kvinnan, token, representerar sig själva och sina 

egenskaper vill de framstå som att de är unika typer av sitt kön. I samband 

med att kvinnor tvingas in i stereotypa roller upplever de, enligt Kanter (1977) 

att de förlorar sin personlighet. Oakley (2000) menar att den psykiska pressen 

att vara en symbol, en token, har en långsiktigt negativ effekt på kvinnors 

attityder och känslor. När kvinnor är underrepresenterade på en ledande 

position, och kvinnor underifrån försöker komma upp, leder det till att de har 

svårt att få informationen de behöver från informella källor och nätverk, vilket 

i sin tur leder till ytterligare hinder för möjlighet till befordran (Oakley 2000). 

Tokenism, såsom låg makt och få möjligheter, sätter igång en cykel som 

återskapar kvinnor i minoritet och håller kvar dem i positionen som tokens 

(Kanter 1977).  

Självkänslan som resulterar från att ha klarat av en svår situation och från att 

ha tagit plats i ett sammanhang som normalt sett exkluderar andra av sitt slag, 
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ses som en positiv effekt av symbolism. Om en token kan urskilja de olika och 

motsägelsefulla förväntningarna som ställs, och har stark support utifrån, kan 

en situation som annars skulle resultera i stress vändas till en möjlighet att 

stärka sitt ego (Kanter 1977). 

2.2.6. Sexualitet på arbetsplatsen 

Män kan enligt Rutherford (2001) använda sexualitet för att kontrollera 

kvinnor. Hur accepterat sexualitet är inom en kultur kan variera mellan olika 

organisationer och kan uttrycka sig på många olika sätt, ett av dessa beskriver 

Hearn och Parkin (1987) som ogripbar. Ogripbar sexualitet kan beskrivas som 

handlingar och fenomen som kan tolkas på flera sätt, exempelvis genom 

rykten, skämt och anspelningar. Sexuella trakasserier, det vill säga att någon 

kränks på ett sexuellt sätt, är en annan form av sexualitet och kan vara ett 

resultat av bland annat ogripbar sexualitet. Alvesson och Billing (2011) menar 

av det är relaterat till en organisations kultur hur vanligt sexuella trakasserier är, 

på vissa arbetsplatser ses det som en del i det vardagliga talet medan det på 

andra arbetsplatser sker i det dolda. Organisationen kan ha svårt att definiera 

vart gränsen för sexuella trakasserier går och därmed är det också svårt att 

utreda sådana former av kränkningar (Andersson 2007). Sexuella trakasserier 

är relaterat till makt och till den existerande könsordningen, vanligtvis är den 

trakasserade i en beroendeställning till den som trakasserar (Alvesson & Billing 

2011).  

2.2.7. Kvinnor som kollegor 

En teori som motsätter sig att män skulle vara den huvudsakliga orsaken till att 

kvinnor inte återses i samma utsträckning som män på högre positioner inom 

näringslivet, är att kvinnor hindrar andra kvinnor från att göra karriär 

(Burbank 1987; Cullberg 2010; Heim et al. 2003). Lindgrens (1983) studie 

framhåller att kvinnor föredrar manliga kollegor framför kvinnliga då det av 

någon anledning tenderar att finnas en viss misstro och misstänksamhet mot 

kvinnor. Kvinnor har benägenhet att stötta varandra när någon upplever 

motgång, men vid framgång tenderar de istället att motarbeta varandra (Heim 

et al. 2003).  

Cullberg (2010) argumenterar för att det främst är avund som gör att kvinnor 

stjälper istället för att stöttar varandra, andra forskare pratar om kvinnors 

aggression som det huvudsakliga problemet (Björkqvist & Niemelä 1992; 

Burbank 1987). Enligt Cullberg (2010) skiljer sig män och kvinnors avund åt i 



23 

 

sättet det uttrycker sig. Kvinnors avund ger sig uttryck i form av skvaller, 

undvikande, sabotage och grupptryck vilket begränsar andra kvinnors 

framgång och kan dessutom resultera i psykisk ohälsa. Mäns avund, däremot, 

tenderar att bli en drivkraft för att uppnå framgång på egen hand då det 

upplevs som en konkurrenssituation där bästa man ska segra. Cullberg (2010) 

menar att sättet avund ger sig i uttryck har sina spår i barndomen där pojkar 

tenderar att slåss medan tjejer istället fryser ut varandra. Björkqvist et al. (1992) 

delar inte Cullbergs (2010) uppfattning om barndomen som grund för 

kvinnors beteenden mot varandra, utan föreslår istället att det är de sociala 

normerna som påverkat. Det som ej uppfattas som önskvärt av samhället 

försöker människor dölja och därmed används istället indirekta metoder såsom 

skvaller och ryktesspridning för att få utlopp för känslorna.  

Dalton et al. (2014), som har studerat revisionsbranschen, menar däremot att 

kvinnliga kollegor kan ha en positiv effekt för kvinnors karriär. Författarna 

påvisar att det finns ett positivt samband mellan antalet kvinnor som är 

partners och den upplevda könsdiskriminering, desto fler kvinnliga partners 

desto lägre grad av könsdiskriminering upplevs. Kvinnor måste därför nå 

positioner med högre status inom organisationerna för att således kunna 

påverka uppfattningen om jämställdhet. Individer tenderar att föredra 

personer som har samma demografiska bakgrund, vilket tyder på att fler 

kvinnliga partners kommer att främja utvecklingen för kvinnor inom 

revisionsyrket (Dalton et. al 2014). Arbetsgrupper som har högt uppsatta 

kvinnliga ledare har dessutom större möjlighet att minska olikheter mellan 

könen i jämförelse med grupper som saknar sådana ledare. Dalton et al. (2014) 

menar dock att fler kvinnliga partners inte alltid har en positiv inverkan på den 

upplevda könsdiskrimineringen, eftersom kvinnliga partners tenderar att ha 

mindre inflytande i beslutsfattande än manliga partners. 

2.2.8. Familjelivet och karriären 

Traditionellt sett har kvinnan haft ansvar för hemmet och barnen, medan 

mannen har arbetat för att kunna försörja familjen. Kvinnors ansvar för hem 

och familj har enligt SOU 1997:137 en betydande påverkan för kvinnors 

underrepresentation på högre positioner i näringslivet. Karriären påverkas av 

hemsituationen, det är tillsammans med partnern som överväganden gällande 

barnomsorg och hemarbete görs. Moderskap har visat sig ha en inverkan på 

kvinnors möjlighet att avancera i karriären (Korpi & Stern 2004), men enligt 

Brown (2010) är det framförallt moderns egna karriärval i och med 
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barnafödandet som styr karriären än stödet från arbetsplatsen. Kvinnor 

upplever det svårt att balansera familjelivet med att göra karriär, även om 

organisationen är tillmötesgående, varpå kvinnor självmant kan välja en kurs 

som inte maximerar deras karriärutveckling (Brown 2010). Hardies et al. 

(2013) refererar till ett uttalande av Gloria Steinem (2009) som var ledare för 

den feministiska rörelsen under sextio- och sjuttiotalet, hon menar att 

jämställdhet ej kommer uppnås utanför hemmet innan det är jämställt i 

hemmet. 

Enligt Isaksson et al. (2006) är det ovanligt att kvinnor i Sverige arbetar heltid 

under hela sitt yrkesverksamma liv. Deras studie visar att kvinnor i samband 

med bildande av familj väljer att minska sin arbetstid under ett eller ett par år. 

Avbrott i yrkeslivet, såsom föräldraledighet, resulterar i att mindre erfarenhet 

och kunskap förvärvas (Korpi & Stern 2004). Deltidsarbete är en viktig 

skillnad mellan kvinnor och män när det handlar om karriären. Oberoende av 

familjesituation väljer oftast män att arbeta heltid vilket gör att traditionen av 

att kvinnor tar hand om hushållet bibehålls (Korpi & Stern 2004). Att inte 

jobba heltid under en period har enligt Isaksson et al. (2006) olika påverkan på 

karriären beroende på vilken bransch kvinnan jobbar i. I mansdominerade 

branscher är det vanligare att kvinnor upplever svårigheter att avancera i 

karriären efter eller under perioden som de inte jobbar heltid (Isaksson et al. 

2006). SOU 1997:137 menar att rekryteringen till toppbefattningarna sker 

inom den grupp som arbetar heltid, vilket då kan begränsa kvinnor att nå 

högre positioner.  

Vissa branscher ses som mer arbetsintensiva än andra, revisionsbranschen är 

ett sådant exempel där det generellt sett krävs hundra procents närvaro och 

vid arbetstoppar även mer (Jonnergård & Stafsudd 2009). I sådana branscher 

kan det vara svårt att minska sin arbetstid. Studier av Burridge och Thomas 

(1996), Collin et al. (2007) och Månsson et al. (2013) visar att när medarbetare 

inom revisionsbranschen bildar familj har det olika påverkan på karriären 

beroende på förälderns kön. Som man påverkas karriären positivt av 

familjebildning under förutsättningen att delaktigheten i uppfostran är låg, ett 

sådant samband identifierades inte hos de kvinnliga revisorerna. Anderson-

Gough et al. (2005) menar att familjen för en man är en social stödmekanism 

medan den för kvinnan är något konsumerar tid. Ytterligare en aspekt som 

påverkar revisorns karriär är att föräldraledigheten medför att revisorns 

klienter kan behöva flyttas över till en annan revisor och när föräldraledigheten 
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är slut är det inte givet att klienterna återgår till den tidigare revisorn 

(Jonnergård & Stafsudd 2009).  
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3. Metod 

_____________________________________________________________ 

I kapitlet beskrivs och motiveras studiens metodiska angreppssätt samt hur data har 

samlats in och analyserats. En redogörelse över ställningstaganden som gjorts i samband med 

urval av företag och personer återfinns även här. Avslutningsvis förs en diskussion kring 

studiens validitet och reliabilitet och de etiska ställningstagandena presenteras. 

_____________________________________________________________ 

3.1. Design 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för orsakerna till kvinnors 

underrepresentation på partnernivå inom revisionsbranschen. Enligt Jacobsen 

(2002) är en kvalitativ metod lämplig när en större förståelse för ett visst 

fenomen önskas vilket vår studie ämnar göra. Valet av en kvalitativ design 

grundar sig även i att öppenhet är av betydelse i vår undersökning. Studiens 

syfte kräver att den enskilda individens åsikter fångas upp, därigenom kan en 

unik förståelse för situationen för kvinnliga auktoriserade revisorer uppnås. 

Enligt Jacobsen (2002) är en kvalitativ ansats generellt sett avsedd till att 

framställa hur individer tolkar och förstår en specifik situation, i det här fallet 

är det auktoriserade revisorerna av det kvinnliga könet som är intressanta. 

Ytterligare ett argument för valet av en kvalitativ design är den flexibilitet som 

följer med denna typ av tillvägagångssätt, exempelvis finns det möjlighet att 

förklara eventuella oklarheter för respondenterna och respondenterna kan 

även ge svar som inte hade kunnat förutses (jmf. Jacobsen 2002). Flexibilitet 

speglar också det tillvägagångssätt som tillämpats under studiens gång där teori 

och empiri växelvis växt fram, därmed kan det sägas att en abduktiv ansats har 

använts (jmf. Starrin 1994).   

3.2. Datainsamling 

Intervjuer har använts som datainsamlingsmetod för att undersöka hur 

kvinnor med titeln auktoriserad revisor uppfattar sina karriärmöjligheter. 

Kvalitativa intervjuer öppnar upp för fylliga och detaljerade svar (Bryman & 

Bell 2013) vilket gör att en djupare förståelse för det studerade ämnet kan 

erhållas. I denna studie har den intervjuform som Bryman & Bell (2013) kallar 

semistrukturerade intervjuer använts, det innebär att intervjuerna följt utvalda 

teman men där respondenten haft möjlighet att på sitt eget sätt utforma 

svaren. Dessa förvalda teman formulerades i form av frågor i en intervjuguide 
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(se bilaga 1) vilket är fördelaktigt för kvalitativa studier med en tydlig 

frågeställning (Bryman & Bell 2013). Intervjuprocessen har varit flexibel då 

undersökningens fokus har anpassats beroende på vilken inriktning 

respondenten tagit. Intervjuguiden har därmed inte följts i detalj, men vi som 

intervjuare har under intervjuerna säkerställt att alla teman har berörts.  

Intervjuer har genomförts ansikte mot ansikte eftersom respondenterna, enligt 

Jacobsen (2002), tycks ha lättare att tala om känsliga ämnen vid personlig 

kontakt. Studiens genusperspektiv kan uppfattas som ett känsligt ämne och det 

är då lättare att skapa en förtrolig stämning om de inblandade personerna kan 

se varandra. Enligt Jacobsen (2002) kan intervjuer ansikte mot ansikte leda till 

mer givande och öppna samtal. Intervjuer har genomfört både på 

respondenternas arbetsplats och via videosamtal. Vid videosamtal går det 

fortfarande att se hur respondenten uppträder och således går det också att 

läsa av stämning och kroppsspråk på ett liknande sätt som när intervjun sker 

genom ett fysiskt möte. Nackdelarna med videosamtal är att det är svårare att 

kontrollera respondentens miljö vilket enligt Jacobsen (2002) kan ha betydelse 

för resultatet. En annan nackdel är att risken för avbrott är större då det finns 

risk för att uppkopplingen bryts. Ett sådant avbrott kan resultera i att 

respondenten glömmer det hon har tänkt säga, därmed kan viktig information 

gå förlorad. Tidsbrist och geografisk spridning gjorde ändå att vi valde att 

genomföra en del av intervjuerna via videosamtal. Under en period på två 

veckor genomfördes totalt tolv intervjuer om cirka en timme, sex intervjuer 

vid småstadskontor och sex intervjuer vid storstadskontor.    

Vid intervjutillfällena har en av oss uppsatsförfattare agerat som ansvarig 

intervjuare och den andra personen har intagit en mer passiv roll genom att 

fokusera på respondentens beteende och formulering av svar. Vidare har den 

person som varit ansvarig fokuserat på intervjuguiden samtidigt som den 

andra personen har haft möjlighet att ställa uppföljningsfrågor för att således 

få en större förståelse för respondentens berättelse. Vi båda uppsatsförfattare 

har valt att delta i intervjuerna, detta för att tillsammans få en så tydligen bild 

som möjligt av kvinnornas upplevelser och därigenom kunna presentera ett 

mer rättvist resultat. En aktiv och passiv roll intogs vidare för att inte 

missförstånd skulle uppstå mellan oss uppsatsförfattare men även för att 

underlätta för respondenten vem hon i huvudsak skulle lyssna och fokusera 

på.   

För att fånga upp respondenternas svar och för att underlätta 

sammanställningen av resultatet har vi, med tillåtelse från respondenterna, 
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spelat in intervjuerna för att sedan transkribera dem. Bryman och Bell (2013) 

nämner ett flertal andra fördelar med ljudupptagning samt transkribering 

såsom att det förbättrar författarens minne av intervjuns innehåll och 

möjliggöra för en mer genomgående analys av respondenternas svar. Att skriva 

ner ljudupptagningen minskar dessutom risken för att missa väsentliga delar 

(Jacobsen 2002).   

3.3. Urval 

Uppsatsen ämnar studera individer som uppfyller vissa kriterier inom en 

specifik organisation varav ett målstyrt urval har använts (jmf. Bryman & Bell 

2013). Undersökningen har genomförts på en av de fyra största 

revisionsbyråerna globalt sett. Anledningen till att endast revisorer från ett 

företag har ingått i undersökningen beror på att studien ämnar göra en 

jämförelse på kontorsnivå. När det gällde val av organisation var ett kriterium 

att den både skulle finnas i mindre och större städer för att kunna undersöka 

om karriärmöjligheterna för kvinnor skiljer sig åt beroende på stadens storlek. 

I större städer går det att anta att det finns fler och större företag, potentiella 

klienter, vilket påverkar revisionsbyråerna då både fler och andra typer av 

resurser kan krävas. Sveriges kommuner och landsting (2017) definierar 

storstad som en kommun med minst tvåhundratusen invånare, denna uppsats 

menar att storstadskontor är kontor beläget inom en sådan kommun. Det som 

inte klassificeras som en storstad, anses i denna uppsats vara en småstad. För 

att vidare begränsa urvalet av organisation adderades kriteriet att byrån skulle 

ha ett kontor beläget i Karlstad. Vi som uppsatsförfattare studerar vid 

Karlstads universitet och det skulle då underlätta möjligheten att boka in 

intervjuer ansikte mot ansikte. Det som sedan blev avgörande för valet av 

organisation var att vi hade kontakter inom den valda revisionsbyrån. Det 

finns vissa risker med att undersöka en organisation som vi som 

uppsatsförfattare har koppling till, såsom subjektivitet (Bryman & Bell 2013), 

detta kommer närmare beröras under avsnittet reliabilitet och validitet. 

Endast kvinnors uppfattning om möjligheten att avancera inom 

revisionsbranschen kommer att undersökas. Anledning till detta är att män kan 

ha svårigheter att se vad som utgör att kvinnor inte återses i samma 

utsträckning på toppbefattningarna eftersom de själva tillhör den mer 

privilegierade gruppen (Jonnergård & Stafsudd 2009). Vidare avgränsas urvalet 

till att endast inkludera auktoriserade revisorer. Anledningen till att endast 

beakta auktoriserade revisorer är att det främst är när kvinnor kommer upp på 
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den nivån i karriären som kvinnor som grupp börjar bli underrepresenterade 

(Wallerstedt & Öhman 2012, RN 2016, Lennartsson 2017). Auktoriserade 

revisorer har även mer erfarenhet av branschen, då det krävs totalt åtta år av 

teoretisk och praktisk utbildning för att få skriva auktorisationsprovet (RN u.å. 

a), erfarenhet är en förutsättning för respondenterna ska ha någon uppfattning 

om studiens ämne. Revisorer med titeln partner har exkluderats från urvalet 

eftersom de redan nått högsta position i den interna hierarkin och därmed kan 

antas övervunnit de hinder som eventuellt finns. Ytterligare en anledning till 

att partners inte ingår i urvalet är att det krävs att respondenterna har relativt 

liknande erfarenheter för att det ska vara möjligt att jämföra deras svar och 

således kunna presentera ett rättvisande resultat. För att identifiera lämpliga 

kandidater har yrkesnätverket LinkedIn använts där filtreringar har skett 

utifrån företag och stad. Utifrån sökningen har kvinnor med titeln 

“auktoriserad revisor” eller “authorised public accountant” valts ut och 

kontaktas via telefon och mejl för att presentera studiens syfte och boka in 

intervju. Vi har även utnyttjat vårt eget kontaktnätverk för att få tillgång till 

auktoriserade revisorer som vill delta i studien. Av de kvinnor som har 

kontaktats med titeln auktoriserad revisor har endast en person avböjt och 

detta på grund av föräldraledighet.    

3.4. Dataanalys 

Intervju som datainsamlingsmetod resulterar i en stor mängd data. För att 

bearbeta data till ett hanterbart material har alla intervjuer transkriberats. För 

att reducera den insamlade materialet har inspiration hämtats från Glaser och 

Strauss (1967) kodningsförfarande. Data har brutits ner i sina beståndsdelar 

där koder har utformats från vad som kan ses som betydelsefullt för vår 

studie. Under processens gång har jämförelser gjorts mellan koderna, de har 

kategoriserats, omvärderats och justerats för att således kunna presentera ett 

rättvisande resultat. För att få med så mycket som möjligt från intervjuerna in i 

koderna har transkribering och kodning av data utförts så snart som möjligt 

efter intervjuerna. Dataanalysen var till en början öppen men blev efterhand 

mer specifik i sin karaktär (jmf. Gustavsson 1998).  

För att mer detaljerat beskriva bearbetningen av det insamlade materialet 

började vi i samband med transkribering att notera intressanta iakttagelser i 

marginalen, detta för att inte förlora våra tidigaste tankar från intervjuerna. 

När alla intervjuer genomförts och transkriberats lästes de igenom på nytt, 

denna gång något mer distanserat och med ett mer objektivt sinne, därefter 
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diskuterades vad som återkom och vad som urskilde sig. Redan i 

inledningsstadiet valdes de intervjuer som genomförts på småstadskontor att 

separeras från de intervjuer som gjort på storstadskontor, detta för att förenkla 

den jämförelse som senare skulle göras. Potentiella koder började växa fram 

när materialet bearbetades ännu en gång där Gustavssons (1998) 

rekommendationer om att gå igenom materialet rad för rad följdes. De 

mönster och samband som uppkom mellan de olika koderna grupperades 

därefter under olika kategorier. Vi strävade efter neutrala benämningarna på 

kategorierna, men också benämningar som kunde relatera till den teori vi hade 

och till den teori som senare växte fram i likhet med Gustavssons (1998) råd.  

Kritik som brukar riktats mot denna typ av kodningsförfarande är att det finns 

en risk att kontexten går förlorad eftersom textstycken tas ur sitt sammanhang 

(Bryman & Bell 2013; Coffey & Atkinson 1996). Materialet bearbetas, sorteras 

och gallras oftast i så pass stor utsträckning att den sociala situationen samt 

flytet i respondenternas berättelser riskerar att gå förlorad. Någonstans behövs 

dock ett övervägande göras vad det gäller relevansen att presentera den 

fullständiga datamängden i förhållande till studiens syfte samt resultatets 

läsvänlighet (Nylén 2005). Det insamlade materialet behölls därför i sin 

ursprungliga form under hela kodningsprocessen för minska risken att relevant 

data exkluderats.       

3.5. Reliabilitet och validitet 

Trots att det riktats kritik mot kvalitativa studier som beaktas ur reliabilitets- 

och validitetsperspektiv (Jacobsen 2002; Bryman & Bell 2013) har vi valt att 

kritiskt granska studiens innehåll för att bedöma om slutsatserna är giltiga och 

tillförlitliga. Vi har valt att kritiskt granska studiens kvalité utifrån Jacobsens 

(2002) uppställning, intern giltighet, extern giltighet samt tillförlitlighet. 

Intern giltighet – Har vi samlat in den data vi vill ha? 

Inför intervjuerna genomfördes en provintervju med en redovisningskonsult 

från den aktuella revisionsbyrån. Avsikten med denna intervju var att se hur 

väl intervjuguiden fungerade, det vill säga om respondenten förstod frågorna, 

om det var någon fråga som kunde uppfattas som stötande och om svaren vi 

fick kunde kopplas till studiens syfte (jmf. Bryman & Bell 2013). Det var 

dessutom ett bra tillfälle för oss som uppsatsförfattare att öva på vår 

intervjuteknik. Att genomföra provintervjuer stärker studiens interna giltighet 

då det säkerställer att rätt typ av data samlas in.  
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Något som ytterligare talar för studiens interna giltighet och även 

tillförlitligheten är urvalet. Urvalet består av kvinnliga auktoriserade revisorer 

och som tidigare nämnts innebär det att de har minst tre års erfarenhet av 

yrket (RN u.a. a). Med bakgrund av den erfarenhet de erhållit har de 

förhoppningsvis byggt upp en kännedom om hur deras möjligheter att nå 

toppbefattningarna ser ut. Enligt Jacobsen (2002) ökar tillförlitligheten ju mer 

kunskap och erfarenhet uppgiftslämnaren har inom det aktuella ämnet. 

LinkedIn har använts för att identifiera potentiella respondenter. Det går att 

spekulera om det är vissa typer av personer som använder denna typ av social 

media, det kan ha resulterat i att vi inte har lyckats få kontakt med de 

respondenter som hade haft en annan syn på ämnet vilket är något som har 

beaktats vid analys av resultatet. 

Studiens ämne kan tänkas vara känsligt att prata om då vissa av studiens frågor 

innebär att vi ber respondenterna bedöma deras arbetsplats utifrån kriterier 

som diskriminering och sexuella trakasserier, varpå vi bör beakta att 

respondenterna kan känna osäkerhet att öppet berätta om sina erfarenheter. 

För att få respondenternas förtroende, i förhoppning om att de ska vilja öppna 

sig, har vi innan intervjun informerat dem om att de samt deras arbetsgivare 

kommer vara anonyma, vilket ytterligare är en aspekt som talar för den externa 

giltigheten. Intervjuerna har genomförts i miljöer som är välkända för 

respondenterna, exempelvis på deras arbetsplats eller i hemmet vilket ger 

förutsättningar för en trygg miljö. Intervjuer som har utförts på respondentens 

arbetsplats har dessutom utförts i slutna rum, med andra ord i miljöer där 

ingen utomstående kan uppfatta vad som sägs. Vid videosamtal har däremot 

respondentens omgivning inte kunnat kontrolleras varpå det kan finnas en risk 

att personen vistas i en omgivning som kan påverka hennes svar. Det är svårt 

att säkerställa att respondenterna berättat sanning, men det som talar för att de 

varit uppriktiga är att flera svar är återkommande dem emellan (jmf. Jacobsen 

2002). 

Extern giltighet – Kan vi föra över studiens resultat i andra sammanhang? 

Överförbarheten kritiseras ofta i kvalitativa studier (Bryman & Bell 2013; 

Jacobsen 2002). I vår studie är möjligheten till överförbarhet och 

generaliserbarhet till andra kontexter begränsad eftersom endast en av de 

ledande revisionsbyråerna i Sverige har studerats. Vår avsikt är att få en 

fördjupad förståelse om hur kvinnliga auktoriserade revisorer uppfattar 

möjligheten att avancera i karriären och om det skiljer sig åt mellan 

storstadskontor och småstadskontor, varpå det är mest lämpligt att genomföra 
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studien på en och samma byrå. Om flera revisionsbyråer hade undersökts hade 

det funnits en risk att även skillnaden mellan byråerna speglat resultatet. Vår 

studie får därmed en lägre extern giltighet och vi är därför försiktiga med att 

påstå att resultatet är representabelt för hela populationen. Syftet med vår 

studie är dock inte att kunna generalisera resultatet till den större 

populationen, utan istället få en djupare förståelse för fenomenet (jmf. 

Jacobsen 2002).  

Tillförlitlighet – Kan vi lita på den data vi samlat in? 

Studiens teori har hämtats från vetenskapliga verk som publicerats på väl 

ansedda databaser samt litteratur av författare vars namn är välkända inom det 

studerade området vilket stärker studiens tillförlitlighet. Att samtliga intervjuer 

har spelats in styrker studiens tillförlitlighet ytterligare, dock bör det beaktas att 

uppkopplingen i samband med videosamtal stundtals har varit av sämre 

kvalitet och att det vid vissa tillfällen har varit svårt att uppfatta vad 

respondenten sagt. För att minimera risken för felaktigheter i samband med 

presenterandet av empirin har vi båda, vid behov, lyssnat på ljudupptagningen. 

Om vi inte har fått någon klarhet i det som sagts har informationen utelämnas 

från studiens resultat. Vidare, gällande studiens resultat, kan inte en 

hundraprocentig objektivitet garanteras eftersom det är vi som 

uppsatsförfattare som tolkat och analyserat data. Vid tolkning av data har vi 

dock försökt att agera i god tro, det vill säga att vi medvetet försökt utesluta 

våra personliga värderingar och vår teoretiska inriktning (jmf. Bryman & Bell 

2013). Öppenhet har enligt Jacobsen (2002) en central betydelse för kvalitativa 

studiers trovärdighet och tillförlitlighet, därför har vi försökt beskriva studiens 

tillvägagångssätt på ett så tydligt sätt som möjligt. Genom denna insyn ligger 

det sedan hos läsaren att lita på de metoder och de resultat som presenteras. 

Data till studien har, som nämnts tidigare, samlats in genom att intervjuer 

genomförts ansikte mot ansikte, en sådan insamlingsmetod medför en risk för 

intervjuareffekten. Intervjuareffekten innebär att respondenten blir påverkad 

av intervjuarens närvaro och reaktioner, varpå respondentens svar kan bli 

snedvridna och i värsta fall osanna (Jacobsen 2002; NE u.å.). För att undvika 

denna effekt har vi författare försökt vara neutrala i våra uttryck och i vår 

respons för att inte påverka respondenten till att manipulera sina svar.  Det går 

dock inte helt att eliminera att risken för intervjuareffekten uppstår, men givet 

studiens syfte och karaktär anser vi att fördelarna med intervjuer som 

datainsamlingsmetod överstiger dess nackdelar.   
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Vissa respondenter har haft med sina barn under intervjutillfället, vilket har 

lett till att deras uppmärksamhet stundtals har riktats mer mot barnet än vår 

fråga. Vid dessa tillfällen har vi dock försökt att upprepa frågan för att få så 

bra och tydliga svar som möjligt.  Ytterligare en aspekt som kan ha haft 

påverkan på respondenternas svar är att vi vid ett par tillfällen intervjuat 

personer som vi som uppsatsförfattare har en anknytning till. Vid analys av 

data verkar dock inte denna faktor ha påverkat respondentens svar i någon 

större utsträckning.  

3.6. Etiska ställningstaganden 

Under undersökningens gång har etiska aspekter såsom informationskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet tagits i beaktande (jmf. Bryman & Bell 

2013). Inför intervjuerna mejlades en informationsblankett ut till samtliga 

respondenter (se bilaga 2). Avsikten med blanketten var att informera om 

studiens syfte samt betona att deltagandet i studien var frivilligt och anonymt. 

Vid intervjutillfället konfirmerade respektive respondent att de tagit del av 

information och gav sitt samtycke till att delta i studien. Bryman och Bell 

(2013) presenter ett antal etiska principer rörande bland annat frivillighet, 

integritet och anonymitet, vilket har tagits i hänseende under arbetets gång för 

att skydda de personer som har valt att delta i vår studie. De material som 

samlats in har enbart använts för dess uttalade ändamål och obehöriga har ej 

haft tillgång till det. 
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4. Empiri  

_____________________________________________________________ 

Kapitlet innehåller en sammanställning av den empiriska undersökning som utförts, där 

materialet inhämtats från intervjuer. Materialet presenteras utifrån kategorier som framställs 

på grundval av dataanalysen samt den teoretiska referensramen. 

_____________________________________________________________ 

Intervjuer har genomförts med sex personer från småstadskontor och sex 

personer från storstadskontor. Respektive respondent benämns nedan efter 

titel och antalet år de arbetat inom branschen. För att säkerställa 

respondenternas anonymitet har antalet år respondenterna arbetat i branschen 

delats upp i tre kategorier: 

 

 Kategori 1: 5-8 år i branschen  

 Kategori 2: 9-12 år i branschen  

 Kategori 3: 13 ≥ år i branschen 

 

4.1. Möjligheten att avancera inom byrån 

Målet att bli auktoriserad revisor var en gemensam nämnare för flera 

respondenter, men efter att ha erhållit auktorisationen varierar målbilderna 

mer. Respondenterna berättar att samtliga medarbetare på byrån har en 

formell coach som vägleder och stöttar dem i karriären för att de ska nå sina 

mål.  

Storstadskontor 

På storstadskontor vill samtliga respondenter fortsätta utvecklas inom yrket 

varav två uttalar att deras målsättning är att bli partner. Vidare berättar ett par 

av de intervjuade kvinnorna som har småbarn att de för tillfället inte har några 

konkreta karriärmål utan att fokus ligger på att få en bra balans mellan 

arbetsliv och privatliv. Oavsett vilken målsättning de intervjuade revisorerna 

har, upplever de sig ha goda möjligheter att nå målen och att det främst är dem 

själva som kan begränsa dem. För att komma framåt i karriären berättar två 

personer även om vikten av att det finns personer som talar för dem inför 

högt uppsatta kollegor eftersom det, för att få äntra de högsta karriärstegen, 

krävs konsensus bland de högre uppsatta kollegorna. En person menar 

dessutom att det är viktigt att prata för sig och vara tydlig med sina mål:  



35 

 

Man måste ju lobba lite själv internt [...] för skulle inte jag säga att jag vill bli 

partner, då tror jag inte att någon annan skulle tänka på det. (Senior 

manager 2, kategori 2) 

De flesta respondenter har hittills inte upplevt att det funnits en barriär som 

hindrat dem från att avancera i karriären. En kvinna, manager 2 kategori 1, 

beskriver dock att hon vid ett tillfälle upplevt ett glastak då hon inte 

avancerade i karriärtrappan som hon förväntat sig, samtidigt som män med 

liknande kompetens befordrades. Samtliga intervjuade revisorer berättar att 

arbetsgivaren förväntar sig att de ska vilja utvecklas och göra karriär, några 

respondenter betonar även en förväntan om att sälja och generera intäkter till 

byrån.  

Som nämnt ovan har medarbetarna stöd av en coach för att uppnå sina mål, 

ett flertal respondenter säger att de har en mycket god relation med sin coach 

och att de har en kontinuerlig kontakt. Ett par personer har utöver sin coach 

även en formell mentor som är tänkt att inspirera dem långsiktigt. Några 

nämner att de själva valt sin coach/mentor, en kvinna, då de har sett personen 

som en förebild som lyckats kombinera familjelivet och karriären. De 

intervjuade kvinnorna nämner främst att det är personkemin som har 

betydelse för relationen med en mentor/coach.   

De intervjuade revisorerna har begränsad tillgång till nätverk som hjälper och 

stöttar dem i karriären. Flera av respondenterna belyser kontakten de har med 

kollegor inom byrån vilket de ser som ett internt nätverk. Några av de 

intervjuade kvinnorna tror sig kunna ha nytta av ett nätverk men säger att det 

är en fråga om tid.  

Jag passar på att mingla med mina kollegor så fort tillfälle ges. Det interna 

nätverket är minst lika viktigt som externa nätverk, [...] att lära känna dina 

kollegor och deras kompetenser, inte minst för att kunna leverera gentemot 

kund. (Manager 2, kategori 1) 

Småstadskontor  

Målen för de intervjuade auktoriserade revisorerna på småstadskontor skiljer 

sig åt, några har för tillfället inga konkreta mål medan andra har som ambition 

att bli partner. En kvinna berättar att hon har ett intresse för personalfrågor 

och vill i framtiden få någon typ av intern chefsroll. Av de respondenter som 

har tydliga mål upplever två personer att de har goda möjligheter att nå målen 

då de har bra coacher som stöttar dem. Ett par kvinnor pratar om utmaningen 
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att öka sin kundstock, en kvinna belyser också vikten av att ha personer som 

talar för henne för att kunna få tillträde till partnerkollektivet. En gemensam 

nämnare bland respondenterna är att det är upp till varje person att arbeta för 

att uppnå sina mål.  

Det är ju ingen som kommer och säger ”hej vill du bli gruppchef”, utan snare 

att man sträcker upp handen själv och faktiskt vågar fråga om möjligheten 

finns. (Manager 6, kategori 1) 

De intervjuade kvinnorna har olika tankar kring arbetsgivares förväntningar på 

dem, ett par nämner att arbetsgivaren inte har några specifika förväntningar 

utan att de istället stöttar varje auktoriserad revisor i sitt karriärval. Andra 

respondenter menar att arbetsgivaren vill att de ska göra karriär samt generera 

intäkter till byrån. Att det skulle finnas en barriär som begränsar möjligheten 

att göra karriär avvisas av de flesta intervjuade revisorerna. En revisor menar 

att det faktum att det finns kvinnor på toppositionerna är ett bevis på att alla 

kan avancera. En annan kvinna, senior manager 4 kategori 3, anser sig dock ha 

upplevt ett glastak vilket hon kopplar samman med hennes föräldraledighet. 

Hon berättar att manliga kollegor som börjat ett par år efter henne kommit 

längre i karriären och att de därmed inte haft samma möjligheter. Hon tillägger 

att hon om några år möjligtvis ser annorlunda på saken om hon erbjuds 

liknande förutsättningar, men senare, som motsvarar hennes uppehåll som 

föräldraledig.  

Bortsett från de formella coacherna som nämndes inledningsvis, berättar ett 

par respondenter att de har informella mentorer som ger dem stöd i karriären. 

Relationerna beskrivs bygga på förtroende och vara mer personliga än de till 

deras coach. De respondenter som reflekterar över om det skulle vara någon 

skillnad på att ha en man eller en kvinna som mentor/coach anser att de inte 

är någon skillnad. Ett par kvinnor tillägger dock att de saknar kvinnliga 

förebilder på sin arbetsplats.   

Jag skulle uppskatta att ha fler kanske kvinnliga förebilder som visar att det 

är möjligt [...] att vara kvinna och va påskrivande revisor och ha familj och 

allt vad det innebär. (Manager 5, kategori 1).  

En kvinna beskriver att hennes mentorer även kan ses som ett nätverk där det 

sker utbyte av erfarenheter och där problem kan diskuteras. Hon anser att 

formella nätverk och nätverksträffar sällan ger något, utan att det är det 

informella nätverken som kan hjälpa en. Hon berättar med förakt att det finns 
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nätverk för enbart män och enbart kvinnor vilket hon anser är föråldrat. En 

annan revisor berättar att hon är med i ett nätverk för personer födda under 

hennes årtionde. Under dessa nätverksträffar träffas personer från både 

näringslivet och revisionsbyrån för att umgås och mingla. Hon har genom 

dessa träffar utökat sitt kontaktnät. De flesta av de intervjuade revisorerna 

säger sig dock inte ha tillgång till något nätverk. En revisor tillägger att det 

borde finnas större möjligheter till nätverk på mindre orter.  

4.2. Arbetsplatsen  

En medarbetares karriär kan påverkas av arbetsplatsens företagskultur 

innefattande normer, attityder och värderingar. Relationen med kollegor kan 

också ses ha en indirekt påverkan på en medarbetares karriär eftersom 

kollegorna kan underlätta eller försvåra för personen att nå sina mål.  

Storstadskontor  

Den kultur som beskrivs av respondenterna på storstadskontor präglas av 

mycket arbete men där det är högt i tak och där medarbetarna hjälper 

varandra. Flera respondenter upplever att deras arbetsgivare värnar om 

personalen och att det således har skapat ett bra företagsklimat. Ett par av de 

intervjuade revisorerna framhåller att alla typer av personligheter behövs på 

deras arbetsplats, ett återkommande svar är dock att någon typ av social 

förmåga samt att personen ska ha en vilja att utvecklas är fördelaktigt. De 

intervjuade revisorerna säger att de inte behövt anpassa sig i någon större 

uträckning för att passa in i kulturen. Att det är en öppen kultur gör att alla 

kan umgås med alla, men av respondenternas svar framgår det även att det 

finns grupperingar där framförallt de juniora medarbetare umgås mer med 

varandra. Vidare berättas det att kulturen inte accepterar sexuella skämt och 

anspelningar och respondenterna kan inte kännas vid att det förekommer på 

arbetsplatsen. 

Det är så lätt att någon blir kränkt av det [sexuella skämt och anspelningar], 

och vi har ju liksom en policy att inga kränkande kommentarer överhuvudtaget 

accepteras. Så att skulle det förekomma så tror jag nog att det skulle bli 

allvarliga samtal på det. (Manager 2, kategori 1) 

Alla revisorer som intervjuats säger att stödet, samspelet och relationen har 

varit bra med samtliga kollegor oavsett kön. En kvinna berättar att kvinnorna 

på hennes arbetsplats stöttar varandra extra mycket i karriären. De flesta av de 

intervjuade revisorerna har inte känt sig motarbetade av varken sina kvinnliga 
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eller manliga kollegor på arbetsplatsen, däremot har några upplevt avundsjuka. 

Avundsjukan har främst uppenbarat sig i samband med framgång i karriären 

och har bland annat visat sig genom att kollegor, av både könen, uttalat sin 

avundsjuka eller försökt hindra framgången.  

Småstadskontor 

Samtliga respondenter beskriver företagskulturen på deras arbetsplats som god 

där alla kan umgås med alla och där det är högt i tak. Det finns även 

grupperingar där medarbetare umgås med dem som befinner sig i samma 

stadie i livet. En kvinna förklarar vidare att det finns en intern konkurrens för 

att avancera i karriären då det endast finns några få toppositioner. Ingen av de 

intervjuade revisorerna berättar att de behövt anpassa sig för att passa in på 

arbetsplatsen. Flera respondenter berättar att deras arbetsplats ger utrymme 

för olika typer av personligheter, men att en person ändå behöver vara social, 

självständig, driven och ha en vilja att utvecklas.   

Vi har ju väldigt stora prestationskrav, och de sänks ju aldrig. [...] När du är 

stjärna i din grade så att du blir befordrad till nästa grade då blir du ju liksom 

från att ha varit the cream of the crop så hamnar du längst ner på stegen i din 

nya grade igen. (Senior manager 4, kategori 3) 

På småstadskontor framgår det av respondenternas svar att det förekommer 

sexuella skämt i olika stor utsträckning. Ett par respondenter berättar att det 

förekommer sexuella skämt och “fredagsfräckisar” på arbetsplatsen, men en 

kvinna med chefsansvar säger att hon är extra uppmärksam så att ingen tar illa 

vid sig. Andra respondenter menar att varken sexuella skämt eller anspelningar 

förekommer på deras arbetsplats utan att de försvann när de äldre männen 

gick i pension.   

Samtliga respondenter menar att samspelet, relationen och stödet från 

kollegorna inte skiljer sig åt beroende på kön. Det framkommer dock att flera 

respondenter på småstadskontor inte har, eller har haft, kvinnliga kollegor 

över sig i den interna hierarkin i någon större utsträckning, varpå de inte kan 

uttala sig i frågan fullt ut. En respondent berättar att hennes nuvarande 

kvinnliga kollegor skulle kunna vara mer stöttande och hjälpsamma, men att 

de anser att hon ska gå samma långa väg som de har gjort. Ingen av 

respondenterna på småstadskontor har upplevt att de har blivit motarbetade 

under sin karriär, de flesta har heller inte upplevt avundsjuka. En kvinna har 

dock upplevt avundsjuka från en kvinnlig kollega i samband med att hon fick 

en chefsbefattning där kollegan såg sig bättre lämpad för rollen.  
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4.3. Att kombinera familjeliv och karriär 

Av de respondenter som har intervjuats är det endast en person på respektive 

kontor som inte har barn. När i livet respondenterna har bildat familj varierar, 

men oavsett ser många det som fördelaktigt att erhålla auktorisation innan då 

det upplevs som besvärligt att studera till auktorisationsprovet med småbarn 

hemma.    

Storstadskontor   

De respondenter som har barn säger att det har påverkat deras jobb i viss 

utsträckning. Den faktor som framkommit mest frekvent är att tiden 

disponibel för arbete har minskat i samband med bildande av familj. Vissa 

respondenter nämner att de inte är villiga att jobba lika mycket övertid som 

innan de fick barn. En respondent berättar att hon under en period arbetade 

deltid som en markering till arbetsgivaren att hon inte var villig att jobba 

kvällar och helger i någon större omfattning. Bildandet av familj har i vissa fall 

påverkat arbetet genom att vissa kvinnor har valt avstå arbetsuppgifter som 

inneburit mycket resande till förmån för familjen. En revisor berättar att hon, 

sedan hon bildade familj, dessutom har tackat nej till uppdrag där hon själv 

skulle vara påskrivande revisor delvis med anledning av att hon önskat fler 

barn.  

Jag har valt att inte ha så många egna uppdrag när jag har varit hemma. Är 

det jag som är påskrivande revisor på ett bolag då är det mitt ansvar oavsett 

om jag är mammaledig eller inte. Så det är klart, det påverkar ju karriären för 

ska man vara krass så är det ju volym också som bidrar mycket för att man 

ska bli befordrad. (Manager 1, kategori 1). 

Gällande uppdelningen av föräldraledighet finns det en variation mellan 

respondenterna på storstadskontor. En revisor, senior manager 1 kategori 2, 

framhåller vikten av att fördela föräldraledigheten jämnt då båda parterna är 

lika mycket förälder, en annan revisor, director 1 kategori 3, berättar att hon i 

princip tog ut hela föräldraledigheten. De intervjuade kvinnorna tar 

sammanfattningsvis ut längre föräldraledighet än deras partners. 

Hushållssysslorna fördelas dock jämt mellan föräldrarna och flera 

respondenter beskriver att de har strukturerat vem som gör vad.  

Vissa av de intervjuade kvinnorna menar att arbetsgivaren kan bli bättre på att 

underlätta för medarbetare som vill kombinera familjeliv och karriär. En 

kvinna menar att det saknas en bra lösning när påskrivande revisorer ska vara 
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föräldralediga. Det framkommer att samtliga revisorer som intervjuats, och 

som har barn, delvis har arbetat under föräldraledigheten på de uppdrag där de 

är påskrivande revisorer. En annan kvinna menar att arbetsgivaren i större 

utsträckning bör uppmuntra män att vara föräldraledig.  

Småstadskontor  

Ett flertal respondenter talar om problematiken om att vara föräldraledig som 

påskrivande revisor. Vissa berättar att de tackat nej till uppdrag där de själva 

skulle varit påskrivande revisor med hänseende till att de önskat barn inom 

den närmaste framtiden. En kvinna berättar att hon känt sig ensam inför 

föräldraledighet och inte vetat hur hon skulle få ihop föräldraledigheten med 

de uppdrag hon var påskrivande på. En gemensam nämnare för de revisorer 

som har barn och som haft egna uppdrag där de varit påskrivande revisor är 

att samtliga har arbetat under föräldraledigheten.      

I praktiken skulle det annars ha varit att mina kunder fick välja en ny revisor 

och då väljer de ju inte tillbaka dig när du kommer tillbaka efter ett barn, när 

det är högst sannolikt att du kommer försvinna snart igen. Så det var en för 

stor risk liksom att tappa den affären som man hade tror jag. (Senior 

manager 4, kategori 3).  

Flera respondenter berättar dessutom att tiden disponibel för jobb minskar vid 

bildande av familj. Ett par kvinnor nämner att de helst inte deltar i 

kvällsaktiviteter då de prioriterar tiden med familjen samtidigt som en kvinna 

uppmärksammar att hon tackat nej till arbetsuppgifter. Några av de intervjuade 

revisorerna berättar att de gärna skulle se att arbetsgivaren arbetar mer för att 

underlätta för de medarbetare som vill kombinera arbetslivet med familjelivet.  

När respondenterna berättar om hur de och sin partner har delat upp 

föräldraledigheten skiljer det sig åt, några beskriver att de har varit 

föräldralediga lika länge som sin partner samtidigt som ett par nämner att de 

har tagit ut hela föräldraledigheten. En respondent, senior manager 4 kategori 

3, som delade föräldraledigheten lika med sin partner, berättar hur hennes 

arbetsgivare blivit bekymrad över att hon “bara” skulle vara föräldraledig i nio 

månader och undrat hur det skulle bli med barnet. När hon berättade för 

chefen att hennes man skulle vara hemma motsvarande tid blev han nästintill 

förskräckt och tyckte att nio månader var jättelänge. Flera respondenter som 

har barn berättar att både de själva och sin partner har minskat sin arbetstid 

sen de bildade familj. En kvinna, manager 5 kategori 1, berättar att hon arbetar 

60 procent i väntan på att hon ska gå på sin andra föräldraledighet och att det 
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därför blir naturligt att hon sköter de mesta av hushållssysslorna. Andra 

respondenter berättar att de delat upp arbetet kring hushållssysslorna med sin 

partner. 

4.4. Att vara kvinna i revisorsbranschen 

Att vara kvinna i en bransch där män dominerar på toppositioner på 

arbetsplatsen såväl som vid klient kan påverka möjligheten att avancera i 

karriären.  

Storstadskontor 

De intervjuade revisorerna på storstadskontor upplever inte att de behandlas, 

eller blivit behandlad, annorlunda på deras arbetsplats på grund av deras kön 

och inte heller att de känt sig diskriminerade. Ett flertal respondenter har 

däremot upplevt att de blivit annorlunda behandlade hos klienter, exempelvis 

att klienter betett sig konstigt eller gett opassande kommentarer. Vissa av de 

intervjuade kvinnorna berättar också att de upplevt att de fått mer 

uppmärksamhet hos klienterna, framförallt vid styrelsemöten där majoriteten 

varit män. Tidigt i sin karriär berättar ett par av respondenterna att de känt ett 

behov av att hävda sig i sådana sammanhang men att de nu mognat och är 

trygga i sin kompetens.  

Inte mer uppmärksamhet [för att jag är kvinna], men däremot kan man ju bli 

ifrågasatt mer [vid klienter]. Ja men så här ”ojojoj här kommer du och du är 

auktoriserad revisor och du har barn hemma och hur lyckas du med det?”, 

alltså sådana kommentarer får inte män. (Manager 1, kategori 1, )  

Flera respondenter belyser att det främst är män på toppositionerna och att 

det är viktigt att även fler kvinnor når dessa positioner. Det framkommer att 

några av revisorerna blir extra motiverade av att män är majoritet på 

toppbefattningarna då de vill visa för andra kvinnor att det är möjligt att nå 

långt i karriären som kvinna.   

Småstadskontor 

Könsdiskriminering på arbetsplatsen är inget som respondenterna på 

småstadskontor kan kännas vid. Ett par kvinnor har däremot känt att de 

stundtals blivit annorlunda behandlade eller att de fått mer uppmärksamhet för 

att de är kvinna. En kvinna upplever att nyanställda män generellt förutsätts 

vara kompetenta tills att de bevisat motsatsen, medan kvinnor måste bevisa att 

de är det. Hon tillägger att hon främst stött på denna inställning från äldre 

män. En annan kvinna berättar att hon flera gånger under sin karriär både känt 
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sig annorlunda behandlad och fått mer uppmärksamhet för att hon är kvinna. 

Hon tillägger att hon i situationer där hon fått mer uppmärksamhet tagit 

tillfället i akt att framföra sina åsikter. Några respondenter upplever dessutom 

att de blivit annorlunda behandlade vid klienter då äldre män kan uttrycka sin 

förvåning att de som unga kvinnor är auktoriserade revisorer. Ett par kvinnor 

har även känt att de behandlats annorlunda som kvinna i samband med att de 

bildat familj. En kvinna berättar att även om hon och hennes manliga kollega 

är hemma ungefär lika länge så lever ändå grundtanken kvar att mamman är 

hemma längre, hon beskriver: 

Jag har en kollega som fått barn samtidigt och det märks väldig skillnad på 

hur vi har upprättat våra målplaner. Min målplan är väldigt, ja men vi sätter 

inga direkta mål i år medan hans, fast han ska vara hemma nästan lika 

mycket, har en riktig målplan och liksom “du ska ju inte vara hemma så 

länge”. (Senior manager 5, kategori 3) 

4.5. Jämställdhet på arbetsplatsen  

Jämställdhet är ett begrepp med många innebörder. Respondenterna har valt 

att se jämställdhet utifrån olika dimensioner, några pratar om det utifrån 

könsfördelningen och andra utifrån att båda könen behandlas lika samt har 

samma möjligheter. 

Storstadskontor 

De intervjuade kvinnorna, aktiva vid storstadskontor, uppskattar att det är lika 

många kvinnor som män anställda vid deras avdelning. När respondenterna 

senare förklarar hur de uppfattar könsfördelningen på de olika karriärnivåerna 

går svaren isär, de är dock eniga om att det på partnernivå är övervägande del 

män. Samtliga intervjuade revisorer berättar trots det att de har kollegor av 

samma kön både under och över dem i revisionsbyråns hierarki. 

Vid första anblick upplever respondenterna att män och kvinnor på deras 

arbetsplats har samma möjlighet att avancera i karriären. En kvinna belyser 

dock att det finns en bias-effekt där beslutsfattare omedvetet, om de inte 

reflekterar över sitt val, tenderar att välja likasinnade personer till sina 

efterträdare. En annan kvinna beskriver att manliga egenskaper traditionellt 

sätt har värderats högre men att hon upplever att byrån jobbar med denna 

problematik. Flertalet respondenter beskriver att det är upp till varje individ att 

styra sin karriärutveckling och att det inte är arbetsgivaren som gör skillnad på 

kön. Ett återkommande resonemang är att kvinnor är föräldralediga längre än 
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män och att de därigenom är borta från arbetet längre, vilket resulterar i att det 

tar längre tid för dem att avancera.  

Det är fortfarande huvudsakligen kvinnorna som är hemma med barn och som 

också är hemma mycket längre än män, så jag tror att många kvinnor väljer 

bort karriären i förmån för familjelivet. Men absolut samma möjligheter [att 

avancera] ur företagets perspektiv. (Senior manager 1, kategori 2)  

Av det intervjuade revisorerna är det endast en person som uttryckligen inte 

ser sin arbetsplats som jämställd, hon upplever att arbetsgivaren verkar för 

jämställdhet men att spår från det tidigare mansdominerade yrket fortfarande 

finns kvar. Hon tillägger att kvinnor också måste vara beredda att göra 

uppoffringar för att nå jämställdhet, exempelvis fördela föräldraledigheten 

jämt.    

Småstadskontor  

På småstadskontor berättar samtliga respondenter att de upplever 

könsfördelningen som jämn men de flesta tillägger att det är övervägande del 

män som är auktoriserade samt innehar högre befattningar. En revisor tror att 

det dels kan bero på att det traditionellt har varit män som haft yrket, dels att 

det främst är män i näringslivets toppar och att de möjligtvis väljer en 

likasinnad revisor. En av de intervjuade revisorerna beskriver att 

könsfördelningen på de högre positionerna på hennes kontor är det motsatta, 

det vill säga att det är fler kvinnor än män. Andra respondenter berättar att det 

endast har ett fåtal kvinnliga kollegor som har kommit lika långt som dem 

själva i karriären eller längre. En kvinna, senior manager 4 kategori 3, berättar 

att hon har påverkats av att det varit så få kvinnliga auktoriserade revisorer 

inom branschen genom att hon blev en ofrivillig förebild på sin arbetsplats. 

De flesta av de intervjuade kvinnorna anser att män och kvinnor har samma 

möjlighet att avancera inom byrån. En kvinna berättar att hon tror att det var 

ett annorlunda tankesätt förr vilket resulterat i att det främst är män som 

innehar toppositionerna men att det nu är fler kvinnor på väg upp. Ett flertal 

respondenter beskriver att det främst är föräldraledigheten som gör att 

kvinnor tenderar att hamna efter män i karriären, de poängterar att de är 

självvalt av kvinnorna och att alla har samma möjligheter. Av respondenterna 

tycker ett flertal att deras arbetsplats är jämställd dels för att de inte upplever 

några begränsningar och dels för att det inte är något som visar på det 

motsatta. Andra respondenter menar att det fortfarande finns ett behov att 

organisationen arbeta med sitt synsätt på kvinnor och män och de krav som 
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ställs på medarbetarna. En kvinna anser att kraven är densamma för alla 

medarbetare men däremot inte förutsättningarna. Hon menar att så länge 

kvinnor främst är hemma med barnen så är förutsättningarna olika och bör 

anpassas. Vidare berättar hon att de som är partners på hennes arbetsplats 

antingen är singlar, frånskilda eller har en partner som jobbar deltid och att de 

signalerar att alla inte har samma möjlighet.  
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5. Analys 

_____________________________________________________________ 

Kapitlet innehåller en analys där det empiriska materialet tolkas utifrån olika genusteorier 

samt tidigare forskning. 

_____________________________________________________________ 

5.1. Kvinnors möjlighet att avancera inom revisionsbranschen 

Det finns tydliga karriärsteg inom revisionsyrket vilket är kopplat till den 

organisatoriska hierarkin (Carrington 2014). Några respondenter beskriver 

arbetsgivarens förväntan om att medarbetarna ska avancera i karriärtrappan. 

Ett par respondenter, både på småstads- och storstadskontor, berättar om 

betydelsen av att kunna prata för sig för att således avancera i karriären. 

Anderson-Gough et al. (2005) samt Oakley (2000) menar att män generellt är 

bättre än kvinnor på att tala för sig, därmed kan det delvis förklara kvinnors 

underrepresentation på partnernivå. Carter och Spence (2014) samt 

Jonnergård et al. (2010) beskriver dessutom att medarbetare måste generera 

intäkter till byrån för att kunna nå partnerskap. Ett flertal respondenter 

bekräftar att det finns förväntningar om att ständigt öka kundvolymen och 

därmed öka intäkterna. En möjlig väg att gå för att generera nya kunder är att 

nätverka på marknaden, dock är det endast ett fåtal respondenter som nämner 

att de nätverkar i någon större utsträckning. En förklaring som presenteras är 

att de sedan de bildade familj inte har den tiden disponibel. Drake och Solberg 

(1996) menar att kvinnor borde använda sitt nätverk på ett mer medvetet sätt 

då det skulle kunna gynna deras karriär.  

Att några av de intervjuade kvinnorna främst väljer att jobba som teamledare 

på större uppdrag istället för att vara den påskrivande revisorn kan bli en 

nackdel för dem i konkurrensen om partnerpositionerna då det krävs en viss 

volym av egna kunder (Carter & Spencer 2014; Jonnergård et al. 2010). På 

båda kontoren berättar några kvinnor att de har personalansvar eller att de 

önskar det i framtiden, vilket också kan vara ett hinder för att nå partnerskap 

då det tar tid från kundarbetet. Att anställda väljer områden eller 

arbetsuppgifter som inte är fördelaktiga för att nå partnerskap kan ses som en 

glasvägg (Boschini 2004) och kan leda till intern könssegregering (SOU 

2004:43). Flera respondenter har emellertid inte som mål att bli partner vilket 

kan vara en del av förklaringen till att kvinnor återses i lägre utsträckning på 
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sådana positioner. En respondent menar att det som krävs för att bli partner 

inte står i rimlig proportion till det som det ger.  

Respondenter vid småstads- och storstadskontor förklarar att det är av 

betydelse att någon talar för en för att nå partnerposition, därmed är det 

fördelaktigt att ha ett bra kontaktnätverk (Drake & Solberg 1996). På 

storstadskontor berättar respondenterna att de nätverkar med kollegor för att 

få hjälp och stöttning i karriären men också för att kunna leverera bra service 

gentemot kund. Således kan nätverkandet verka positivt för deras karriär då 

det ökar möjligheterna att ta del av information (jmf. Cooper & Davidson 

1982; Sheppard 1989). På småstadskontor framgår det inte att kvinnorna skulle 

ha samma interna nätverk som de på storstadskontor. En orsak till detta kan 

vara att det av intervjuerna framgår att det överlag är mer män på 

toppositionerna på småstadskontor än på storstadskontor varpå kvinnor kan 

ha svårt att komma in i dessa grupper (Jonnergård & Stafsudd 2009). En 

annan möjlig förklaring är att kontoren i småstäder har varit mindre än de i 

storstäder och således finns det färre personer att nätverka med lokalt inom 

byrån.  

Organisationer använder sig ibland av mentorskap för att stödja personalen i 

sin utveckling (Olsson 2008). Av respondenternas svar framgår det att alla på 

arbetsplatsen har en coach som de fastställer och följer upp mål med. Utifrån 

deras beskrivningar av relationen med sina coacher går det att konstatera att 

det är en typ av formellt mentorskap. Några respondenter berättar att deras 

chanser att nå sina mål är goda just för att de har en bra coach. Andra 

respondenter har en mer formell relation till sin coach, där de inte talas vid i 

någon större utsträckning utöver bestämda möten, detta mentorskap främjar 

möjligtvis inte deras utveckling i lika stor utsträckning som när relationen är 

självvald och bygger på tillit (jmf. Braumgarter & Schneider 2010; Collin et al. 

2007). Några respondenter, både på storstads- och småstadskontor, nämner att 

de bortsett från sin coach också har en eller flera mentorer. Cooper Jackson 

(2001) menar att mentorskapet kan fungera sämre med någon av motsatt kön 

då det kan finnas olika preferenser och intressen. Att mentorskapet inte skulle 

fungera bra med någon av det motsatta könet dementeras av de intervjuade 

kvinnorna, de menar att det är personkemin som är avgörande (jmf. 

Braumgarter & Schneider 2010). Några kvinnor har dock medvetet valt en 

kvinna som coach/mentor för att få kvinnans perspektiv av att kombinera 

familjeliv och karriär. Ingen kvinna har däremot berättat att de valt en manlig 

coach/mentor av samma anledning, något som tyder på att synen på män och 
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kvinnor skiljer sig åt. Bristen på kvinnor på högre positioner, framförallt på 

småstadskontor, begränsar möjligheten att få en kvinna som coach/mentor 

samtidigt som det saknas en mental bild av kvinnor som ledare (jmf. Cooper 

Jackson 2001). På storstadskontor har alla respondenter en eller flera kvinnliga 

kollegor över sig i hierarkin på arbetsplatsen vilka kan ses som potentiella 

mentorer, men också förebilder. På småstadskontor är antalet kvinnliga 

kollegor färre, en respondent påpekar att hon gärna haft fler kvinnliga 

förebilder på sin arbetsplats. En annan kvinna beskriver att hon blev en 

ofrivillig förebild för unga kvinnor då det inte fanns någon annan högre 

uppsatt kvinna att se upp till på arbetsplatsen, det kan således tolkas som att 

hon blev en symbol som ensam kvinna bland flera män (jmf. Kanter 1977). 

5.2. Arbetsplatsen - företagskulturen och kollegorna 

De intervjuade kvinnorna på storstadskontor berättar att sexuella skämt och 

anspelningar, ogripbar sexualitet (Hearn & Parkin 1987), inte är något de 

upplevt på sin arbetsplats utan att de upplever kulturen som respektfull. På 

småstadskontor varierar svaren angående ogripbar sexualitet, några menar att 

det inte förekommer överhuvudtaget samtidigt som andra menar att de har en 

frispråkig kultur där det är tillåtet att skämta om det mesta. Rutherford (2001) 

menar att män kan kontrollera kvinnor genom sexualitet. Risken med en kultur 

med mycket sexuella skämt och anspelningar är att det kan leda till trakasserier 

om gränserna om vad som är tillåtet förändras (Andersson 2007).  

Respondenter vid båda typerna av kontor menar att företagskulturen på deras 

arbetsplats präglas av öppenhet där det är högt i tak, vilket Carrington (2014) 

menar är av betydelse för att byrån ska kunna leverera bra arbete. Ett öppet 

företagsklimat, där underordnade umgås med överordnade, kan möjligtvis ge 

liknande fördelar som en mentor, eftersom båda kan leda till att medarbetaren 

får ett mer långsiktigt perspektiv på karriären (jmf. Carrington 2014). I takt 

med att antalet kvinnor på toppositionerna ökat (jmf. Lennartsson 2017) har 

det, utifrån kvinnornas svar, förmodligen trängt undan den mansdominerade 

kultur som Kanter (1977) beskriver kan uppkomma när män är dominanta på 

en arbetsplats. Enligt kvinnornas beskrivning verkar den mansdominerade 

kulturen varit mer framträdande förr. En av respondenterna, som arbetat mer 

än tretton år i branschen, beskriver att sexuella skämt var mer vanligt 

förekommande förr. En respondent upplever dessutom att hennes manliga 

kollegor är föräldralediga längre idag än vad de varit tidigare. Således kan detta 

styrka Lockwoods (2006) teori om att fler kvinnor på toppositionerna 
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förbättrar andra kvinnors förutsättningar på arbetsplatsen. Dalton et al. (2014) 

argumenterar dessutom för att fler kvinnliga partners på arbetsplatsen är 

förknippat med lägre upplevd könsdiskriminering. Ingen av de respondenter vi 

intervjuat har upplevt könsdiskriminering på arbetsplatsen, oavsett antalet 

kvinnliga partners. Det som ändå talar för resonemanget av Dalton et al. 

(2014) är att synen på kvinnor har förändrats i takt med att fler kvinnor har 

nått partnerposition, vilket är något som beskrivs av flera respondenter. 

Cullberg (2010) menar, till skillnad från Dalton et al. (2014) samt Lockwood 

(2006), att kvinnor hindrar varandra från att göra karriär och att avund kan 

vara anledningen till det. Avund från kvinnliga kollegor är något som få 

respondenter upplevt, varken på småstads- eller storstadskontor. De 

respondenter som upplevt avund från kvinnliga kollegor har gjort det i 

samband med att de avancerat i karriären och personerna har blivit varse om 

det genom att kollegan uttryckligen berättat om sin avundsjuka. Det framgår 

inte att de själva eller karriären påverkats negativt av denna avundsjuka, 

därmed ger vår undersökning inget stöd för Cullbergs (2010) teori att kvinnors 

avund hindrar andra kvinnor från att göra karriär.   

Enligt Lindgren (1983) föredrar kvinnor manliga kollegor framför kvinnliga. 

Det är dock inte heller något som bekräftas i denna studie, snarare tvärtom då 

flera respondenter talar om vikten av att det finns olika människor på 

arbetsplatsen och betydelsen av att lyfta fram fler kvinnor till högre positioner. 

Argumentet av Heim et al. (2003), att kvinnor stöttar varandra i motgång men 

att de tenderar motarbeta varandra vid framgång, är inget som beskrivs av 

respondenterna i denna studie, varken på småstads- eller storstadskontor. 

Kvinnorna upplever snarare att samspelet och relationen med deras manliga 

och kvinnliga kollegor är god. Endast en kvinna, verksam vid småstadskontor, 

upplever att kvinnorna på hennes arbetsplats inte är särskilt stöttande då de 

anser att hon bör gå samma långa väg som de gjort för att nå toppen av 

organisationen. Kvinnorna i undersökningen anser generellt inte att könet på 

deras kollegor har någon betydelse, det tyder på att heterosocialitet (jmf. 

Lindgren 1983-, Lipman-Blumen 1976) ej är en framstående orsak till kvinnors 

underrepresentation på toppositionerna.  

Det framgår inte att medarbetarna på arbetsplatsen vid småstads- eller 

storstadskontor gruppera sig efter kön i någon större utsträckning, vilket delvis 

motsätter Kanters (1977) samt Lipman-Blumens (1976) resonemang om att 

män främst orienterar sig mot andra män. Något som däremot ger stöd till 

deras resonemang om homosocialitet är enskilda uttalanden från 
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respondenterna. En kvinna, verksam vid storstadskontor, berättar att högre 

uppsatta medarbetare tenderar att välja likasinnade till sina efterträdare, det vill 

säga män, om de inte reflekterar över sitt val. En annan kvinna, verksam vid 

småstadskontor, tror att anledningen till att det är övervägande del män i 

toppen på revisionsbyråerna är att det främst är män som innehar 

toppositionerna inom näringslivet och att de väljer andra män till sina 

revisorer. 

5.3. Att vara kvinna i en tidigare mansdominerad bransch  

Inom revisionsbranschen återses en vertikal könssegregering (jmf. SOU 

2004:43) där män främst innehar toppositionerna. En förklaring till denna 

könssegregering är något som Morrison et al. (1993) kallar glastak vilket 

innebär att kvinnor inte tillåts att avancera just för att det är kvinnor. De flesta 

av de intervjuade kvinnorna säger att de inte har upplevt något glastak utan att 

det finns möjlighet att avancera i karriären oavsett kön. En tänkbar anledning 

till detta utfall är att studiens urval exkluderat kvinnor som är partners, det vill 

säga personer som är på toppen av den interna karriärtrappan (jmf. Carrington 

2014). Partners skulle möjligtvis ha en annan syn på fenomenet glastak då de 

har erfarenhet av vägen till partnerskapet samt att de eventuellt har mer 

kunskap om förändringarna som varit inom revisionsbranschen på 

genusområdet (jmf. Wallerstedt & Öhman 2012). Ett par kvinnor, en från 

respektive typ av kontor, beskriver dock att de har upplevt ett glastak. En 

revisor vid storstadskontor beskriver att flertalet av hennes manliga kollegor 

avancerade i den interna karriärtrappan samtidigt som hon stod kvar på 

samma hierarkiska nivå, trots att hon upplevde att de hade samma kompetens. 

Situationen ligger i linje med Morrison et al. (1993) definition av glastak. En 

annan kvinna, verksam vid småstadskontor, beskriver att frånvaron i samband 

med hennes föräldraledighet påverkade hennes karriär negativt och att hon 

upplevde det som ett glastak. Enligt Isaksson et al. (2006) är det inte ovanligt 

att kvinnor upplever svårigheter att avancera efter arbetsuppehåll i 

mansdominerade branscher, även fast revisionsbranschen inte är 

mansdominerad i sig är toppositionerna det (Lennartsson 2017). Enligt 

Morrison et al. (1993) behöver det dock inte nödvändigtvis handla om ett 

glastak då det är föräldraledigheten, och inte det faktum att hon är kvinna, som 

i första hand förorsakat barriären. En förklaring till varför glastak uppstår är 

statistisk diskriminering (SOU 1997:137), vilket en kvinna, vid småstadskontor, 

kan sägas ha drabbats av. Hennes arbetsgivare behandlade henne annorlunda i 

jämförelse med hennes manliga kollega i samband med att de båda gick på 
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föräldraledighet, förmodligen utifrån föreställningen att kvinnor av tradition är 

föräldralediga längre (jmf. Cohn 2000).  

Flera respondenter beskriver att de någon gång under sin karriär fått 

kommentarer från äldre män som uttryckt sin förvåning att de som unga 

kvinnor arbetar som auktoriserad revisor. En respondent tror att 

revisionsbranschen fortfarande lider av historien då det historiskt främst varit 

manliga revisorer. Resonemanget går att relatera till det Cohn (2000) kallar 

tradition och kan vara en anledning till kvinnors underrepresentation på 

ledande positioner. Av tradition uppfattar klienter revisorn som en man, vilket 

kan försvåra kvinnors möjligheter att sälja in nya uppdrag (jmf. Grey 1998; 

Jonnergård & Stafsudd 2009) och därmed påverka deras möjligheter att klättra 

i karriären (jmf. Carter & Spence 2014; Jonnergård et al. 2010). Att yrket skulle 

vara förknippat med män är dock inget som denna undersökning tyder på, 

även om män fortfarande dominerar på toppen så minskar könsskillnaderna år 

efter år (Lennartsson 2017). Att det främst är äldre män som uttrycker sin 

förvåning gällande unga kvinnliga auktoriserade revisorer tyder också på att 

yngre generationer ser annorlunda på yrket. Cohns (2000) andra förklaring till 

kvinnors underrepresentation, könsrollsteorin, finns det inget stöd för i vår 

undersökning eftersom män och kvinnor upplevs anställas i samma 

utsträckning samt ha samma möjligheter att avancera i karriären. 

Utifrån respondenternas beskrivning går det att ana en skillnad på 

könsfördelningen på toppositionerna mellan storstads- och småstadskontor. 

På storstadskontor verkar könsfördelning vara lutande, det vill säga 65-85 

procent är män, medan könsfördelningen på några av småstadskontor verkar 

vara skev, det vill säga mer än 85 procent är män (Kanter 1977). Flera kvinnor 

har även uppmärksammat en skev könsfördelning hos klienter, exempelvis vid 

styrelsemöten. Några kvinnor vid storstadskontor berättar att de vid 

styrelsemöten hos klienter stundtals känt att de fått mer uppmärksamhet på 

grund av att de är kvinna, något som enligt Kanter (1977) inte är ovanligt i en 

token-situation. Uppmärksamheten och synligheten som kan uppstå i en 

token-situation är inget som kvinnorna vid storstadskontor har upplevt på 

deras arbetsplats, däremot har ett par kvinnor på småstadskontor känt att de 

fått mer uppmärksamhet. När kvinnorna som intervjuats vid småstadskontor 

har vistats i sammanhang där det är en övervägande del män, exempelvis på 

möten, beskriver ett par kvinnor att de brukar ta tillfället i akt att framföra sina 

åsikter. Av denna anledning framgår det således inte att kvinnorna skulle vara 

mindre benägna att ta risker eller att de försöker efterlikna männen (jmf. 
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Kanter 1977), snarare tvärt om. Flera av kvinnorna berättar även att de vill visa 

för andra kvinnor att det är möjligt att äntra mansdominerade positioner och 

därav går det att anta att de inte vill tona ner sin könsidentitet utan att de 

istället vill representera kvinnor. Slutligen verkar det som att några av 

respondenterna vid storstadskontor har stärkts av att de faktiskt lyckats nå 

högre positioner inom revisionsbyråerna, vilket går i linje med den positiva 

effekt som Kanter (1977) beskriver att symbolism kan ge. 

5.4. Den svåra kombinationen - karriären och familjelivet 

Föräldraledighet beskrivs av flertal respondenter vara den främsta anledningen 

till att kvinnor inom revisionsbranschen hamnar efter männen i karriären, 

vilket också bekräftas av SOU 1997:137. Både Brown (2010) och ett flertal av 

de intervjuade kvinnorna menar att det främst är kvinnors egna val som 

påverkar deras karriär och att kvinnor möjligtvis väljer familjelivet framför 

karriären. Några respondenter berättar att de har fått andra prioriteringar 

sedan de fick barn och att de därför inte är villiga att lägga lika mycket tid på 

sitt arbete som de tidigare gjort. Det stämmer överens med beskrivningen av 

Anderson-Gough et al. (2005), att familjelivet för kvinnor är något som tar tid 

från jobbet. Revisionsyrket är ett arbetsintensivt yrke som kräver hög närvaro, 

att vara föräldraledig och påskrivande revisor ses som problematiskt både av 

respondenterna på storstads- och småstadskontor eftersom de fortfarande har 

ansvar för sina klienter, förutsatt att de inte skriver över klienterna till någon 

kollega (jmf. Jonnergård & Stafsudd 2009). Samtliga revisorer, som har 

uppdrag där de är påskrivande revisor, har arbetat i någon utsträckning under 

sin föräldraledighet. En respondent beskriver att risken att förlora klienter var 

för hög om en kollega skulle ta över dem. Det tyder på att det finns ett behov 

av att ändra lagstiftningen så att det blir möjligt för revisorer att ha en 

sammanhängande föräldraledighet utan att de påverkar deras karriär negativt. 

Arbetsgivaren, och några respondenter, verkar i vissa fall se föräldraledighet 

som ett tillfälligt arbetsuppehåll trots att medarbetarna arbetat under tiden. 

Följden av att vara föräldraledig är att en medarbetare missar arbetstillfällen 

där ny kunskap och erfarenhet kunnat erhållas som möjligtvis gynnat deras 

karriär (Korpi & Stern 2004). Gloria Steinem (2009) (refererad i Hardies et al. 

2013) betonar att för att det ska bli jämställt på jobbet krävs det att det även är 

det i hemmet. En respondent anser att kvinnor måste göra uppoffringar såsom 

att fördela föräldraledigheten jämt för att få det jämställt. Att ett flertal 

respondenter tagit ut längre föräldraledighet än sin partner leder till att män 

och kvinnor får olika förutsättningar för sin karriär.  
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Av de kvinnor som intervjuats är det vanligare att respondenterna vid 

småstadskontor har arbetat deltid under en period i anslutning till bildandet av 

familj. Endast en kvinna vid storstadskontor berättar att hon arbetat deltid 

under en period för cirka tretton år sedan. Enligt Korpi och Stern (2004) är 

det vanligare att kvinnor minskar sin arbetstid vilket resulterar i att de också tar 

hand om hushållet. Vår undersökning varken konfirmerar eller dementerar 

Korpi och Sterns (2004) uttalande med hänseende till respondenternas 

beskrivningar av omfattningen på deltidsarbete inom familjen samt fördelning 

av hushållssysslor som beskrivs vara jämt fördelade. Att några kvinnor har 

jobbat deltid kan enligt SOU 1997:137 begränsa dem från att nå högre 

positioner eftersom rekrytering sker bland dem som arbetar heltid.     

Vår studie har inte berört samma faktorer som studierna av Hardies et al. 

(2013) och Månsson et al. (2013), trots det går de att sätta i relation till 

varandra. Deras studier visar att det finns en koppling mellan hur jämställd en 

revisionsbyrå är och dess storlek. Månsson et al. (2013) menar dessutom att 

det är svårare att bli befordrad på en större byrå än en mindre. Som 

presenterats i analysen tyder vår studie på att det även finns mindre skillnader 

mellan storstads- och småstadskontor som kan påverka möjligheten för 

kvinnor att bli befordrade, såldes är det inte bara byråns storlek som är av 

betydelse utan också kontorets lokalisering. Värt att beakta, och som även 

nämnt tidigare, är att de storstadskontor som undersökts har varit större 

avseende antalet medarbetare jämfört med de småstadskontor som 

undersökts.   
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6. Slutsats  

_____________________________________________________________ 

I kapitlet framställs studiens viktigaste bidrag med en återkoppling till studiens syfte och 

frågeställningar. Avslutningsvis presenteras förslag till framtida forskning.  

_____________________________________________________________ 

Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för orsakerna till 

kvinnors underrepresentation på partnernivå inom revisionsbranschen. Utifrån 

tidigare studier baserades syftet och frågeställningarna på föreställningen att 

det fanns strukturella hinder som förklarade kvinnors underrepresentation på 

toppbefattningar inom revisionsbranschen. Vår empiriska undersökning visar 

att flera av dessa hinder är på väg att försvinna och att det till stor del är en 

tidsfråga innan toppositionerna innehas av lika många män som kvinnor.  

6.1. Besvarande av frågeställningar  

Vår första frågeställning var; hur uppfattar kvinnor med arbete som 

auktoriserad revisor sina karriärmöjligheter inom revisionsbranschen? 

Kvinnorna i denna studie ser sina möjligheter att nå toppen som goda och de 

skräms inte av att det främst är män på toppositionerna i branschen. De menar 

att det är upp till dem själva hur långt de kan komma i karriären. Det som 

upplevs komplicerat är att kombinera arbetet med familjelivet. Bildandet av 

familj medför ett längre arbetsuppehåll i samband med föräldraledighet samt 

att kvinnor tenderar att prioritera sin tid annorlunda med småbarn hemma. Av 

denna anledning har män möjlighet att avancera snabbare än kvinnor.  

Vår andra frågeställning var; vilka eventuella faktorer, som har påverkan på 

karriären för kvinnor i revisionsbranschen, skiljer storstadskontor från 

småstadskontor? Det framgår av vår studie att det finns mindre skillnader 

mellan storstads- och småstadskontor som kan påverka kvinnors möjlighet att 

avancera i karriären. För det första indikerar vår studie att kvinnor vid 

småstadskontor i större utsträckning arbetar deltid vilket resulterar i att de 

förvärvar mindre kunskap och har mindre tid disponibel för att öka sin 

kundstock, något som är av betydelse för att nå partnerposition. För det andra 

finns det färre kvinnor på framstående positioner på småstadskontor vilket 

medför att antalet kvinnor att se upp till och få stöd ifrån är begränsat, således 

finns en brist på kvinnliga förebilder och mentorer som kan inspirera och 

vägleda i karriären. Med bakgrund av de faktorer som undersökts tyder vår 
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studie på att kvinnor vid storstadskontor har bättre förutsättningar att 

avancera i karriären i jämförelse med kvinnor vid småstadskontor.  

6.2. Studiens bidrag och förslag till framtida forskning 

Med medvetenhet för de begränsningar en kvalitativ studie medför gällande 

generaliserbarhet, tillför studien ökad kunskap till vetenskapsområdet om vad 

som orsakar kvinnors underrepresentation på partnernivå inom 

revisionsbranschen. Vår studie kompletterar och aktualiserar tidigare forskning 

med nya empiriska insikter om hur kvinnor i revisionsbranschen upplever sina 

möjligheter att göra karriär. Studiens skapar dessutom medvetenhet hos 

arbetsgivare om de riskområden som kan orsaka könsegregering och 

könsdiskriminering på arbetsplatsen vilket är studiens praktiska bidrag. 

Studiens begränsade urval har medfört att resultatet av undersökningen ej är 

generaliserbart till andra kontexter. Det finns därför ett behov av ytterligare 

studier på området där intervjuer genomförs på andra revisionsbyråer och med 

fler respondenter. Ett alternativ är att göra en kvantitativ studie för att såldes 

få ett resultat representativt för hela populationen. Det vore även av intresse 

att intervjua män för att jämföra om kvinnors och mäns uppfattning om 

karriären skiljer sig åt samt om de har andra förklaringar till kvinnors 

underrepresentation på partnernivå.  Slutligen finns det också ett behov av fler 

nya studier som berör kvinnors underrepresentation i revisionsbranschen 

eftersom det är ett omdebatterat område som ständigt förändras.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Bakgrund 

  Kan du berätta lite om dig själv? 
a) Ålder, familjesituation 

 

 Kan du berätta om ditt jobb? 
a) Hur det kommer sig att du började här? 
b) Vilken avdelning jobbar du på? 
c) Vad har du för position/roll inom byrån? 
d) Hur länge har du jobbat inom branschen? 
e) Hur länge har du jobbat som påskrivande revisor? 

Karriär 

 Vad skulle du säga är det bästa med ditt jobb? 
a) Vad är nackdelarna med ditt jobb? 
b) Vad är de största utmaningar med ditt arbete? 

 

 Har du några mål med din karriär och i sådana fall vilka? (exempelvis 
personalansvar, ledningsgrupp, delägare etc.) 

a) Hur ser du på möjligheterna att nå dessa mål? 
b) Vad krävs det av dig för att du ska uppnå dessa mål? 
c) Hur lång tid tror du att det kommer ta att nå målen? 
d) Vad kan hindra dig ifrån att nå målen?  

 

 Hur skulle du beskriva din arbetsgivares förväntningar på dig och din 
utveckling/karriär? 
 

 Har du någon mentor på din arbetsplats? (har du en person som stöttar och 
hjälper dig i din utveckling och i din karriär) 
 
Alternativ 1 – Har mentor 

a) Kan du beskriva din mentor och er relation? 
b) Tror du att det hade varit någon skillnad om du hade haft en man/kvinna 

som mentor? 
 

 Alternativ 2 – Ingen mentor 
a) Skulle du vilja ha en mentor? Varför/varför inte? 

 

 Har du tillgång till något nätverk som stöttar och hjälper dig i karriären? (är ni 
några som träffas på regelbunden basis med ett underliggande karriärmässigt 
syfte)  

a) Om nej, tror du att du skulle ha nytta av ett nätverk? 
 

 Vad tycker du om att nätverka?  
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Företagskultur 

 Kan du beskriva företagskulturen på din arbetsplats? (normer, värderingar och 
attityder) 

a) Hur skulle du beskriva att en person behöver vara för att passa in på din 
arbetsplats? 

b) Har du anpassat dig på något vis för att smälta in i den rådande kulturen? 
 

 Kan du beskriva vad du vanligtvis har för kläder på dig på jobbet?’ 
a) Hur tänker du kring ditt klädval? 
b) Skulle du säga att sättet du klär dig har förändrats från att du började på 

byrån tills nu? 
 

 Skulle du säga att er kultur är frispråkig när det gäller sexuella skämt och 
anspelningar?  

a) Hur känner du inför det? 
 

 Finns det grupperingar på din arbetsplats? Kan du berätta om dem? 
a) Vilken grupp skulle du säga att du tillhör? 

Kollegor 

 Hur är könsfördelningen på din arbetsplats? 
a) I förhållande till totala antalet auktoriserade revisorer på er arbetsplats, 

skulle du säga att ni är många kvinnliga auktoriserade revisorer? 
b) Kan du berätta hur fördelningen av kvinnor ser ut på din nivå/grade samt 

nivåerna över. 
 

 Skulle du säga att män och kvinnor har samma möjlighet att avancera inom 
byrån? 

a) Skulle du säga att kvinnor och män är bra på olika saker på din arbetsplats? 
 

 Hur har du upplevt att samspelet och relationen med kvinnliga respektive 
manliga kollegor har varit under din karriär?  

a) Hur har stödet från kvinnliga respektive manliga kollegor sett ut? 
b) Finns det situationer då du har känt dig motarbetad av dina kollegor? 

 

 Har du upplevt att dina kollegor har blivit avundsjuka på dig i jobbsammanhang? 
(beröm, lönehöjning, befordran) 

a) Hur märkte du att de var avundsjuka?  
b) Hur hanterade du det?  

Familj 

Inledningsvis pratade vi kort om din familj, vi skulle nu vilja gå lite djupare in 

på ämnet. 

Alternativ 1 – Har barn 

 När i karriären bildade du familj? 
a) Påverkade ditt arbete dig när i livet du valde att skaffa barn? 
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 Påverkar din familjesituation ditt arbete eller har det tidigare gjort det? 
a) Har du på grund av din familjesituation tackat nej till uppgifter/uppdrag 

som du annars hade tackat ja till? 
 

 Skulle du vilja berätta om hur ni inom familjen har fördelat föräldraledigheten? 
a) Har du eller barnet förälder gått ner i arbetstid efter föräldraledigheten? 

 

 Skulle du även vilja berätta hur ni inom familjen har fördelat hushållssysslorna? 
 

Alternativ 2 – utan barn 

 Jag hoppas att det inte blir för personligt, men är jobbet en orsak till att du i 
dagsläget inte har barn? 

Kvinnors synlighet 

 Än idag är det mest män som dominerar toppositionerna inom näringslivet och 
likaså inom revisionsbranschen, hur har du som kvinna påverkats av detta? 

a) Har du som kvinna fått mer uppmärksamhet eller känt dig mer synlig på 
grund av det?  

b) Om ja, har du någon gång anpassat ditt beteende eller handlande efter det 
faktum att du vet att du är mer synlig? 

Diskriminering 

Med diskriminering menar vi att någon missgynnas eller kränks på grund av 

exempelvis ålder, kön eller etnicitet. 

 Har du upplevt diskriminering på din arbetsplats kopplat till ditt kön? Antingen 
att du själv eller någon i din omgivning diskriminerats? 

a) Kan du berätta om situationen. 
b) Hur kände du då? 
c) Hur reagerade arbetsgivaren? 

 

 Har du någon gång känt att du blivit annorlunda behandlad för att du har varit 
kvinna? 

a) Har du gjort något för att de inte ska hända igen? 
 

 Det sägs att det finns ett så kallat glastak som hindrar kvinnor från att nå högre 
positioner inom näringslivet, det kan förklaras som ”hit kommer du, men inte 
längre”. Har du någon erfarenhet av det? 

Avslutande 

 Upplever du att din arbetsplats är jämställd? 
 

 Som avslutande fråga undrar vi vad skulle du ge för råd till din arbetsgivare för 
att förbättra kvinnors förutsättningar på din arbetsplats? 
 

 Har du något du skulle vilja tillägga om kvinnliga revisorns möjlighet att avancera 
i karriären? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

 
Hej! 
 
Vi vill börja med att tacka för att Ni tar er tid att medverka i vår undersökning för 
vårt examensarbete. Vi är två studenter som läser fjärde, och sista, året vid 
civilekonomprogrammet på Karlstads universitet med inriktning mot redovisning 
och styrning.  
 
Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur kvinnor med arbete som 
auktoriserade revisorer upplever sina möjligheter att göra karriär inom 
revisionsbranschen, samt undersöka om preferenserna skiljer sig åt mellan olika typer 
av kontor. Bakgrunden till studiens syfte är att män traditionellt sätt, och än idag, 
dominerar de ledande positionerna inom revisionsbranschen. För att samla in data 
ämnar vi att genomföra kvalitativa intervjuer. 
  
Med er tillåtelse kommer intervjuerna att spelas in. Ljudupptagningarna kommer 
endast att användas i studieändamål och det är bara vi som uppsatsförfattare som 
kommer att ha tillgång till materialet. Vid studiens avslut kommer ljudupptagningarna 
att raderas. Vi vill också passa på att betona att ert deltagande i studien är högst 
frivilligt och att Ni när som helst under intervjuens gång kan avbryta er medverkan 
utan att förklara varför. Ert deltagande kommer att vara anonymt då vi varken avser 
att publicera ert eller er arbetsgivares namn, under arbetets gång kommer dessutom 
uppgifterna att behandlas med försiktighet.  
 
Om Ni vill ta del av den slutgiltiga versionen av studien delar vi gärna med oss av 
den vid förfrågan.  
 
Har Ni några funderingar angående studien är det bara att höra av sig. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Erika Andersson och Stina Mellqvist 





 


