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Sammanfattning 

 

Inledning 

Vi har studerat och analyserat kvinnors möjligheter att uppnå ledarpositioner 

eller att bli delägare i revisionsbranschen. Studien är gjord med utgångspunkt i 

tre teoretiska områden som benämns som inställningar, hinder och 

organisationskultur. 

 

Metod 

Studien har gjorts med en kvalitativ metod. Med hjälp av en intervjuguide har 

vi intervjuat åtta kvinnor i varierande ålder och position i fyra revisionsbyråer. 

 

Resultat 

Innehållet i avsnittet inställningar handlar om attityder till de olika sätt som 

kvinnor och män leder en organisation på. Det finns inställningar till att 

kvinnorna har sin ledarskapstil och männen sin, där den manliga stilen blir 

sedd på som en mer lönsam stil i förhållande till den kvinnliga. Under 

hinderområdet visade det sig att det största hindret var det ansvar kvinnorna 

känner att de har för familjen och pressen de upplever runt det familjära. 

Organisationskulturen är påverkad av mansdominans vilket påverkar 

kvinnornas möjligheter till att uppnå ledarpositioner eller delägarskap, samt 

deras egenskaper i dessa positioner. 

 

Reflektioner 

Hinder, inställningar och organisationskultur påverkar varandra i stor grad 

inom det här ämnet. Det är fortfarande så att det finns faktorer i hinder, 

inställningar och i organisationskultur som bidrar till att begränsa kvinnors 

möjligheter till att göra karriär i revisionsbranschen. Detta är något som kan 

påverka organisationernas lönsamhet då de inte inkluderar kvinnornas 

ledaregenskaper på samma sätt som männen i ledarpositioner eller vid 

delägarskap. 

 

Nyckelord 

Kvinnor, karriärmöjligheter, hinder, inställningar, organisationskultur, 

revisionsbyråer, ledarpositioner, delägarskap.  
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1. Inledning 

I detta avsnitt beskriver vi bakgrunden till uppsatsens ämnesområde. Ämnet vi valt 

diskuteras sedan i form av ett problem och ett syfte.   

   

1.1. Problembakgrund 

Organisationer är socialt konstruerade av oss människor och vi människor 

skapar förståelse för vad en organisation är och gör (Wahl et al. 2001). Detta 

betyder att det är vi människor som formar en organisation och den blir vad vi 

gör den till. För att forma en organisation är vi beroende av olika typer av 

människor med olika synpunkter. Frågan är om vi i dagens samhälle har denna 

blandning och om vi använder den på rätt sätt. När olikheter diskuteras, 

kommer ofta fördelningen av kvinnor och män i ledarpositioner i 

organisationer upp.  

I svenska organisationer är det ojämn fördelning mellan kvinnor och män vad 

gäller chefspositioner, där 32 procent är kvinnor och 68 procent män (SCB 

2008).  Eagly och Carli (2007) diskuterar olika hinder som kvinnor möter, 

bland annat motstånd till kvinnligt ledarskap, fördomar, problem med 

skapandet av ledarskapsstil, krav från familjelivet och minskade möjligheter till 

att skapa sociala nätverk. Andra menar att det beror på individen i sig och 

dennes karaktärsdrag (Due Billing & Alvesson 2000). Wahl et al. (2001) 

påpekar att det ligger i kulturen att ledaren ska vara en man. Paris (2004) 

diskuterar att om en kvinna inte passar in i organisationskulturen som den 

maskulina ledartypen kan en kvinna få problem att bli värderad på samma 

villkor som en man trots att de har egenskaper och kompetens som passar in. 

Detta medför ett företagsekonomiskt problem då det är viktigt för företagets 

skull att ta tillvara på de resurser och den kompetens som är tillgänglig för 

organisationens bästa (Jackson & Parry 2008). 

En bransch som har färre kvinnor i chefspositioner är den svenska 

revisorsbranschen som idag består av totalt 4091 godkända och auktoriserade 

revisorer, där runt 70 procent är män och 30 procent kvinnor (se bilaga 1). 

Utvecklingen verkar dock gå mot en mer jämn könsfördelning, då olika 

åldersgrupper visar att det är en högre andel kvinnor i de yngre åldersgrupperna, 

där kvinnor upp till 30 år är fler än män bland godkända revisorer. Bland dagens 

godkända och auktoriserade revisorer i åldersgruppen 30-39 år är andelen kvinnor 

31 procent och i åldersgruppen 50-59 år utgör kvinnorna cirka 21 procent. Av 
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4091 revisorer är ca 1800 delägare (se bilaga 1), där det hos den revisionsbyrå som 

har jämnast fördelning mellan män och kvinnor bara är 18 procent kvinnliga 

delägare (se bilaga 2). 

 

1.2. Problemställning 

Med utgångspunkt i problembakgrunden har vi tagit fasta på den ojämna 

fördelningen mellan kvinnor och män i ledarpositioner, där också ökningen av 

kvinnor i revisionsbranschen bidragit till intresset. Vi har därför valt att se på 

kvinnors möjligheter till att göra karriär i denna bransch. För att en 

organisation ska kunna fungera så effektivt som möjligt är det är viktigt att ta 

tillvara på alla egenskaper i organisationen (Jackson & Parry 2008). Görs inte 

detta kan det få negativa konsekvenser för organisationen om den utesluter 

vissa grupper av människor, som till exempel kvinnor, när det gäller 

möjligheterna till att uppnå chefs- eller delägarpositioner. Detta i kombination 

med att vi själva under studietiden har upptäckt att jämställdhet bland kvinnor 

och män i stort sett alltid förekommer i olika grad gör det intressant att 

fördjupa oss närmare i området.  

Med anknytning till de områden vi valt att studera närmare görs en 

undersökning av kvinnor i revisionsbyråer. De revisionsbyråer som är 

representerade i vår studie är Ernst & Young, Deloitte, Öhrlings Price Water 

House Coopers och KPMG. Vi vill med hjälp av dessa organisationer se 

närmare på vad som kan ligga till grund för att kvinnor inte har avancerat till 

ledarpositioner eller blivit delägare som statistiken i 

problembakgrundsavsnittet visar. Indelning har gjorts i följande 

huvudområden: 

 Inställningar 

 Hinder 

 Organisationskultur 

Då uppsatsens teoriområde är så pass brett har vi valt att lyfta fram dessa tre 

aspekter, eftersom vi upplevt de som framträdande inom ämnet och att de har 

nära anknytning till varandra.   
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1.3. Syfte 

Att beskriva kvinnors möjligheter till att göra karriär inom 

revisionsbyråbranschen. 
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2. Metod 

Med utgångspunkt i syftet att beskriva kvinnors möjligheter till att göra karriär inom 

revisionsbranschen presenteras här den metod som används för att uppnå detta syfte. 

Datainsamling kan göras med antingen kvalitativ eller kvantitativ metod. I 

kvalitativa intervjuer är det större intresse för respondenternas synpunkter, 

medan i kvantitativ forskning reflekterar intervjun undersökarens 

frågeställningar (Bryman & Bell 2007).  Kvantitativ data handlar om tal och 

storlekar, medan kvalitativ datainsamling innebär insamling av information i 

form av ord och text.  Dessa används sedan för att beskriva hur människor 

förstår och uppfattar en situation eller en frågeställning. Personerna som 

intervjuas eller de situationer som observeras bestämmer vilken information 

som finns tillgänglig för analysering. Det finns inga fasta frågor med givna 

svarsalternativ vid denna metod, utan varje uppgiftslämnare blir istället unik 

och det finns nästan inga begränsningar på de svar som respondenterna kan ge 

(Jacobsen 2002). 

Känslor, inställningar och motstånd är aspekter som kan komma fram under 

intervjuerna, därför är kvalitativ metod ett naturligt val. Intervjuerna blir 

personliga möten med respondenterna. Samtal och möten med en person ger 

de bästa förutsättningarna för att sätta sig in i hur intervjuobjektet tänker och 

känner (Kylén 2004). Då våra intervjuer kommer att ske med öppna frågor blir 

förväntningarna att också få skilda svar från respondenterna. Öppna frågor är 

de bästa verktygen när det kommer till att undersöka människors inställningar 

och attityder. Under längre intervjuer får både intervjuaren och den 

intervjuade möjlighet till att bestämma vilka områden som är relevanta (Kylén 

2004). Vi har därför valt att hålla en öppen intervjuform, där frågorna till en 

början kommer att vara underliggande. Direkta frågor om problemställningen 

undviks då detta lätt kan styra intervjuobjektenas svar. Frågor där 

intervjuobjektena kan styras in på ämnet utifrån de följdfrågor som ställs till 

personerna blir viktigare. Dessa följdfrågor kommer att bli individuella med 

hänsyn till personen som intervjuas och vad som kommer fram i samtalet, 

vilket fastställs på förhand. Vi vill i våra intervjuer skapa en diskussion och få 

möjlighet till att ställa följdfrågor som därmed kan leda till ökad fördjupning 

och mer utförliga svar. Denna intervjuform ger större möjlighet till att få 

djupare svar som däremot kvantitativ datainsamling inte gör. Vid användning 

av en kvantitativ metod, till exempel med hjälp av frågeformulär, kan det inte 
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garanteras att respondenterna är tillräckligt intresserade och tar sig tid att svara 

eller svarar trovärdigt och utförligt (Kylén 2004). 

I våra intervjuer finns det risk för att det kommer fram information som gör 

att inriktningen på det fortsatta arbetet påverkas, därför kanske vi måste ändra 

och anpassa våra frågor under intervjuns gång. Detta förklarar också Jacobsen 

(2002) då problemställningen ofta inte är klar vid en kvalitativ metod, utan den 

kan utvecklas under arbetets gång allteftersom intervjuerna genomförs och ny 

information kommer fram.  

Bryman och Bell (2007) stöttar vårt val av tillvägagångssätt. De diskuterar 

strukturerade intervjuer samt användning av en intervjuguide. Strukturerade 

intervjuer kännetecknar en kvantitativ metod medan en intervjuguide är 

relaterat till en kvalitativ datainsamling. Eftersom valet av metod är kvalitativ 

blir en intervjuguide tillämpbar. Bryman och Bell (2007) presenterar 

grundelement som är viktiga i förberedelsen av en intervjuguide. Dessa 

kommer att användas i sammanhang med intervjuerna i detta arbete, då det är 

centralt att ha en välförberedd intervjuguide i en kvalitativ undersökning. 

Grundmomenten som Bryman och Bell (2007) presenterar är följande:  

 Skapa en bestämd ordningsföljd på rubrikerna så att frågorna flyter på 

rätt, men var förberedd på att ändra frågorna eftersom. 

 Formulera intervjufrågorna eller rubrikerna för att underlätta att få det 

svar som söks utan att göra dem för specifika. 

 Använd språk som är förståeligt för den som intervjuas. 

 Ställ inte ledande frågor och kom ihåg att registrera generell 

information som till exempel kön, ålder och specifik information som 

position i företaget, antal år personen varit anställd etc. då denna 

information är relevant i förhållande till intervjuobjektenas svar. 

Dessa grundelement är tillämpliga, då det är viktigt att ha en klarhet i vad 

respondenterna ska frågas om samtidigt som frågorna inte får bli för ”låsta” då 

frågorna under intervjuns gång kan ändras. Detta kan liknas med det som ovan 

presenteras som öppna frågor. Det är väsentligt att språket i våra intervjuer är 

lättförståeligt och att inte vetenskapliga ord som är bekanta för intervjuaren 

men inte för respondenten används. Är språket för avancerat kan det bli svårt 

att få de svar som söks (Bryman & Bell 2007). En viktig faktor är också att 

ledande frågor inte ska ställas, eftersom det kan göra att respondenternas svar 
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till viss grad blir styrda av frågorna. Då arbetet handlar om kvinnor och deras 

möjligheter för karriärutveckling, blir det relevant att registrera deras ålder, 

position och erfarenhet, då detta är faktorer som kan ha ett klart sammanhang 

med svaren från varje individ.  

Vid en kvalitativ metod är det viktigt att inte intervjua för många personer, då 

det kan bli svårt att analysera för stora mängder data på ett försvarligt sätt, 

speciellt eftersom det finns tidsbegränsningar (Jacobsen 2002). Vi har därför 

valt att intervjua åtta personer som jobbar på olika redovisningsbyråer. Det har 

varit svårt att få tag i respondenter, men i den grad de har ställt upp har vi valt 

olika redovisningsbyråer för att få en spridning i svaren, samt en variation i 

ålder, erfarenhet, arbetsuppgifter samt typ av revisor. Avsikten har varit att 

avspegla hur det faktiskt ser ut.  Det är viktigt med variation, då människor ser 

olika, tolkar och förstår värderingar på olika sätt (Jacobsen 2002).  Grunden till 

att vi har valt olika åldersgrupper är att personerna troligtvis har olika 

synpunkter och känslor i förhållande till ämnet. Det är troligt att synpunkterna 

kan variera beroende på om personen är relativt ny i branschen eller om 

personen varit anställd under en längre period. Revisionsbyråerna där de 

intervjuade kvinnorna är anställda är Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, 

KPMG, Ernst & Young AB och Deloitte. Åldern på våra intervjuobjekt är allt 

ifrån 26 till 58. Sex personer är gifta och har barn. En av kvinnorna saknar 

barn. Två personer levde inte i förhållande. Vad gäller erfarenhet är det ett 

stort gap mellan 1 till 20 år i hur länge de har jobbat i branschen.  Deras 

arbetsuppgifter är huvudsakligen revision, affärsrådgivning och konsultarbete. 

Två kvinnor är auktoriserade revisorer, varav en av dem också är personal- 

och marknadsföringsansvarig, en är godkänd revisor, tre auktoriserade 

revisorassistenter, en godkänd redovisningskonsult och en revisorsassistent. 

För att säkra respondenternas anonymitet nämns inga namn på personer eller 

på den revisionsbyrå där de arbetar. 

 

I vår intervjuguide är huvudrubrikerna inställningar, hinder och 

organisationskultur samt överskriften grundläggande frågor (se bilaga 3). 

Intervjuobjekten får prata fritt runt dessa områden, och intervjun blir mer som 

ett samtal än en intervju. Därför kommer inte underfrågorna i intervjuguiden 

nödvändigtvis bli ställda på det sättet de är upplagda här, utan de blir ställda 

allteftersom samtalen löper och vad som kommer fram i samtalen. De 

fungerar mer som ett stöd för oss och kan eventuellt hjälpa oss att få fram det 

vi vill ha svar på om de inte skulle komma fram av sig själv under intervjun. 

Eftersom det enbart är stödfrågor är det inte säkert att de blir ställda i alla 
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intervjuer då det beror på vad respondenten själv diskuterar under varje rubrik. 

Vi vill också poängtera att i våra intervjuer frågar vi inte så mycket direkta 

frågor i manliga eller kvinnliga termer, då detta kan verka som att frågorna är 

styrda då vi vill att det mesta ska komma fram av sig själv. Mot slutet av 

intervjun, under rubriken organisationskultur ställer vi direkta frågor för att 

skapa en större förståelse av vad intervjun går ut på samt att vi även anser 

detta nödvändigt eftersom kulturbegreppet är ett väldigt brett begrepp. Nedan 

följer en förklaring på den information som är önskvärd att få fram under 

varje område: 

 

 Inställningar: Under denna rubrik efterfrågas synpunkter både bland 

kvinnornas inställningar och hur de uppfattar inställningarna i 

organisationen till möjligheten att göra karriär. Det som blir viktigt att 

diskutera är inställningarna till att bli både chef och delägare och hur 

dessa påverkar kvinnorna och deras vilja till att avancera i 

organisationen. Själva inställningarna i organisationen och bland 

kvinnorna kan vara områden som påverkar karriärmöjligheterna utan 

att de själva är klara över det. Det är viktigt att veta om kvinnorna 

själva känner att de har möjligheter till att avancera samt om 

organisationen som intervjuobjektet tillhör faktiskt styrs av vissa 

inställningar som eventuellt kan påverka denna möjlighet både positivt 

och negativt för kvinnorna. Eftersom det i teoriavsnittet kommer fram 

att mycket av inställningarna handlar om de olika ledarskapstilarna blir 

det därför viktigt att undersöka kvinnornas ledarskapstilar och om de 

stämmer överens med vad som ofta diskuteras i teorin. Det blir också 

relevant att veta kvinnans synpunkter runt hur de uppfattar sina chefer 

och deras ledarskapsstilar och om dessa framhävs i förhållande till om 

de är män eller kvinnor.  

 

 Hinder: Målet här är att undersöka om kvinnorna själva upplever 

hinder och begränsningar som gör att de inte kan avancera i 

revisionsbyrån och exempel på vilka slags hinder som eventuellt kan 

ligga till grund för detta. Detta hjälper oss att få reda på om det 

verkligen är sådana hinder som till exempel ansvaret för hem och barn 

som teorin säger eller om det eventuellt kan finnas andra hinder som 

inte är så tydliga. Ett annat viktigt moment är att ta reda på om det är 

skillnader på att bli delägare eller chef. Detta är betydelsefullt för att ta 

reda på om och var ett eventuellt glastak kan ligga. 
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 Organisationskultur: Under denna rubrik vill vi veta om 

revisionsbyrån är speciellt styrt av en typisk mans- eller kvinnokultur 

och om respondenten känner någon form av statusskillnader mellan 

könen i organisationen. Viktiga faktorer som bland annat måste 

diskuteras här är om kvinnorna känner sig ”hörda” på samma sätt som 

männen och om det är en jämn fördelning mellan kvinnor och män när 

det gäller de olika chefspositionerna och delägarskapet i revisionsbyrån. 

Om det skulle visa sig att intervjuobjektet känner att organisationen är 

speciellt mans- eller kvinnostyrt blir det även väsentligt att diskutera om 

denna kultur eventuellt kan påverka inställningarna till kvinnliga ledare 

eller delägare. 

 

 Övrigt: Under denna rubrik får kvinnorna lägga till eventuell 

information de tycker bör komma fram. Det kan vara information som 

de tidigare inte nämnt i samtalen eller sådant som de vill utveckla mera. 

Eftersom detta är intervjuer med öppna frågor kan det snabbt visa sig 

att den information som vi som intervjuare inte har tänkt på kan 

förekomma. Vi måste vara förberedda på att svaren kan handla om helt 

andra saker än vad som är nämnt i våra huvudrubriker. Det är därför 

viktigt att ha med denna rubrik som kallas övrigt eftersom 

intervjuobjektet kan ha relevant information som kan påverka vårt 

arbete.  

Sammanfattningsvis vill vi genom att intervjua kvinnor anställda i olika 

revisionsbyråer undersöka kvinnors möjligheter till att göra karriär. Detta med 

hjälp av en kvalitativ ansats, följt av en intervjuguide med öppna frågor och 

eventuellt hjälpande följdfrågor. Under intervjuerna har vi använt oss av både 

bandinspelning (efter godkännande från respondenterna) och fört egna 

anteckningar. Vid sammanställningen har vi haft användning av båda 

redskapen. Det mest väsentliga var nedskrivet i våra anteckningar, det har 

dock även varit nyttigt för oss att kunna återhöra intervjun på band, främst för 

att vara säker på att inte missa viktig information och för att få med korrekta 

citat i empirin.  
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3. Referensram 

I denna del kommer information om revisorsyrket och hur processen går till för att bli 

delägare. Syftet är att ge läsaren en inblick i vad en revisor är, vilka arbetsuppgifter en 

sådan har och hur branschen ser ut som en helhet.  

 

3.1. Revisorsyrket 

Revisorn ska på ett kritiskt sätt planera, granska, bedöma och rapportera om 

ett företags förvaltning, årsredovisning och bokföring. Styrelsen och VD är de 

som ansvarar för denna information. Revisorns roll är att se till att denna 

information stämmer när det sedan ska nå ut till företagets intressenter (till 

exempel aktieägarna, kunder, leverantörer, anställda, stat och kommun). Vid 

varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse där revisorn 

lämnar ett uttalande om sina analyser av företaget. Det finns många olika typer 

av revisorer; alltifrån de lagskyddade titlarna godkänd och auktoriserad revisor 

till lekmannarevisorn, beroende på företagets storlek och omfattning (FAR 

2006).  

På grund av anpassning till regelverket i övriga EU samt för att det ska bli 

enklare och billigare för företagen förväntas revisionsplikten försvinna för de 

mindre och medelstora företagen 30 juni 2010. Den kommer dock att finnas 

kvar för de allra största företagen. Så mycket som 96 procent av Sveriges 

aktiebolag kommer då inte längre behöva anlita revisorer, men undersökningar 

tyder på att företag kommer att fortsätta att köpa in revisionstjänster ändå, då 

utvecklingen börjar gå mot färre och större revisionsföretag (Civilekonomerna 

2010).  

 

3.2. Karriärmöjligheter 

Det första steget i revisorskarriären är som revisorsassistent och här brukar 

man stanna i ett till två år. Detta innebär att en mer erfaren revisorsassistent 

finns tillgänglig som delar ut arbetsuppgifter och även går igenom arbetet och 

ger feedback. För att kvaliteten ska säkerställas ska denne sedan rapportera till 

en manager (som ofta är en godkänd eller auktoriserad revisor) eller direkt till 

en påskrivande revisor, som ofta är delägare i byrån (Allt om revision 2010). 

Med tiden tilldelas man större ansvar och efter tre år som revisorsassistent 

finns möjligheten att titulera sig som godkänd revisor efter avklarat prov, detta 
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är idag en förutsättning för att kunna göra karriär inom revisionsområdet på de 

stora byråerna (Rekonmassan 2010). 

När man arbetat som godkänd revisor i två år, och alltså har fem års praktisk 

utbildning, finns möjligheten att få göra ett slutgiltigt prov och bli auktoriserad 

revisor (Rekonmassan 2010). Detta ska säkerställa att revisorn har tillräckliga 

teoretiska kunskaper för att utföra lagstadgad revision och att revisorn har en 

förmåga att tillämpa sina kunskaper i revisionsarbetet (Revisorsnämnden 

2010). Som godkänd eller auktoriserad revisor är målet att dra in kunder och 

pengar till byrån. Görs detta tillräckligt bra kan det efter några år bli aktuellt att 

bli partner i byrån, vilket är den högsta positionen en revisor kan nå. Då blir 

man delägare och medverkar till utvecklingen i hela företaget 

(Civilekonomerna 2010). 

 

3.3. Revisionsbyråerna 

Vi har intervjuat kvinnor på fyra av de största revisionsbyråerna, här kommer 

därför lite kort information som är relevant till undersökningen. Denna 

information är mottagen på e-post från intervjuobjekten (se bilaga 2).   

 

 Deloitte 

Deloitte har 1145 personer anställda fördelat på 30 kontor.                         

Företaget har 78 delägare, varav nio är kvinnor, vilket motsvarar 12 

procent. 

 

 KPMG AB 

KPMG AB har 1468 anställda fördelat på 60 kontor. Det är 87 delägare 

varav 9 stycken av dem är kvinnor, alltså cirka 10 procent (KPMG 

2010). 

 

 Ernst & Young AB 

Ernst & Young AB har 2102 anställda varav 1156 kvinnor. Det är 159 

delägare varav 19 är kvinnor, vilket motsvarar 12 procent. 

 

 Öhrlings PricewaterHouseCoopers AB 

Öhrlings PricewaterHouseCoopers AB har 3600 anställda, fördelat på 

125 kontor. Företaget har 242 delägare. Av dessa är 43 kvinnor, vilket 

motsvarar 18 procent. 
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4. Teori 

I detta avsnitt ligger fokus på teorier om inställningar, hinder och organisationskultur. Då 

detta är faktorer som kan bidra till att påverka kvinnors möjligheter till att göra karriär i 

revisionsbranschen kommer dessa att diskuteras på en generell nivå i detta avsnitt. 

Revisionsbranschen kommer inte att diskuteras mer specifikt annat än i introduktionen, då 

informationen om detta yrke finns i ett eget avsnitt, alltså det föregående som heter 

referensram. I slutet kommer en sammanfattning av teorirområdena inställningar, hinder och 

organisationskultur för att visa sambandet mellan dessa. 

 

4.1. Inledning 

I ledarskapslitteraturen blir chefen antingen omtalad som en person, en 

människa eller en individ utan könstillhörighet, eller så blir chefen på ett 

självklart sätt framställd som en man (Wahl 1992 refererad i Wahl et al. 2001). 

När könsperspektivet i en organisation diskuteras är dessa två sistnämnda 

aspekter centrala eftersom det som nämnts ovan handlar om kvinnor och 

mäns positioner. Chefskap har en manlig stämpel som ofta har blivit inlärd 

från ung ålder (Boucher 1997 refererad i Rosenberg 2001). Detta är något som 

i hög grad kan bidra till att påverka inställningar, organisationskultur och 

därmed skapa hinder för kvinnors möjligheter till karriärutveckling i en 

organisation, antingen människor gör det medvetet eller att det helt enkelt är 

en underliggande norm i samhället. Schein (2001) tar upp begreppet ”think- 

manager, think male” och att detta fenomen kan vara med och öka skevheten 

när det gäller möjligheter för kvinnor att uppnå chefspositioner, befordran och 

att ta beslut.  

Burke (2010) gjorde en studie av en bank och en revisionsbyrå och upptäckte 

grunden till att duktiga kvinnor i dessa organisationer inte avancerade på 

karriärstegen. Det visade sig bero på att kvinnorna var tvungna att balansera 

jobb och familjeliv och ha flexibilitet på arbetsplatsen. Burke (2010) diskuterar 

ytterligare att de senaste åren har männen fått mer förväntningar på sig till att 

ta mera ansvar i familj och hem. Som en konsekvens av detta blir män mer 

intresserade av att integrera detta i organisationen de jobbar för, och gör det 

då lättare att få en balans mellan jobb och familjeliv både för kvinnorna och 

männen på arbetsplatsen (Burke 2010). Anderson et al. (2010) har studerat de 

karriärval kvinnliga revisorer gör och kunde se en viss indikation på att vissa 

kvinnor väljer att stanna på nivån under delägarskap på grund av de ökade 
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kraven och pressen denna position medför, samt de negativa konsekvenser det 

blir på familjelivet. Detta är också viktiga aspekter som kan vara med att 

påverka kvinnors karriärmöjligheter i den här branschen. 

Ett annat centralt fenomen när det gäller kvinnors möjligheter att nå den 

absoluta toppen är det så kallade Glastaket. Glastaket beskriver hur kvinnor 

hindras till att nå den absoluta toppen (Due Billing & Lundholm 2007, Wahl et 

al. 2001). Glastaket är inte något individuellt hinder som baserar sig på brister i 

personlig kompetens eller egenskaper utan ett hinder som kvinnor möter på 

olika nivåer i organisationer. Det kan bland annat bero på tradition och 

stereotyper som tillsammans är med och hindrar kvinnor att nå den absoluta 

toppen (Wahl et al. 2001). Vi vill uppmärksamma läsaren på att denna term 

bara är nämnd här i inledningen, och kommer inte att nämnas i fortsättningen 

av avsnittet. Huvudpunkten ligger på inställningar, hinder och 

organisationskultur, då vi anser att dessa ligger till grund för glastaket. Denna 

term är därför central när det gäller begränsningar för kvinnors möjligheter till 

att göra karriär i revisionsbyråer, men det är vad som ligger till grund för detta 

vi i huvudsak undersöker. För att gå djupare in i grunderna i detta så diskuteras 

det därför med tyngdpunkt på inställningar, hinder och organisationskultur. 

  

4.2. Inställningar  

Begränsningar för kvinnor inom styrning och ledning existerar över hela 

världen (Schein 2001). Han diskuterar att det viktigaste och mest utmärkande 

hindret för kvinnor inom ledarskap i alla industrialiserade länder är den 

ständiga stereotypen som associerar ledarskap med manlighet. En traditionell 

kvinnlig könsroll utgör begränsningar för möjligheten att göra chefskarriär. Att 

associera ledarskap med manlighet och att en beslutsfattare gynnar en manlig 

kandidat över en kvinnlig för samma position är en attityd som funnits länge. 

Detta tänkande bildar ett psykologiskt hinder för främjandet av kvinnor i 

ledningen, och ger fördomar mot kvinnor i utbildning, urval, placering och 

befordran (Schein 2001). Att kvinnor är de som är olika och skiljer sig ut 

framstår ofta som negativt och skadligt för kvinnor, då det tolkas som en 

avvikelse (Alvesson & Due Billing 1999).  

Dubno (1985) uppmärksammar studier som indikerar att trots att problemet 

med könsstereotypifiering uppmärksammas så existerar ändå den negativa 

inställningen till kvinnan och rollen de spelar i samhället. Uppfattningen att 



16 

 

män är objektiva, oberoende, logiska och konkurrenskraftiga, medan kvinnor 

är snälla, mer känsliga, passiva, ologiska och känsliga kan vara med och 

blockera karriärutvecklingen för kvinnor (Dubno 1985). Dessa uppfattningar 

om olika ledarskapsstilar styrks av Eagly och Carli (2007) och Alvesson och 

Due Billing (2000). Eagly och Carli (2007) skriver att kvinnors ledarskapsstilar 

ofta är associerade med gemenskapsfokuserade kvaliteter som innebär att 

kvinnor har en mer medkänslig ledarskapsstil som är hängiven, hjälpsam, snäll 

och sympatisk såväl som känslig, mjuk och lågmäld. Social kompetens och 

emotionellt arbete har ofta varit könsmärkt som kvinnligt snarare än manligt 

(Abrahamsson 2002). I kontrast till uppfattningen av mäns ledarskapsstil som 

är mer agentiska, vilket associeras med bestämdhet och kontroll som återigen 

påstås vara aggressiv, ambitiös, självtillitsfull, dominerande, kraftfull och 

individualistisk. Den sistnämnda, alltså den som uppfattas som den manliga, 

förknippas med effektivt ledarskap (Eagly & Carli 2007). Alvesson och Billing 

(2000) tar upp att manlig ledarskapsstil ofta anses vara hård, opersonlig, 

objektiv, bestämd, fokuserad på det yttre, handlingsorienterad, rationalistisk, 

materialistisk och oberoende. Medan kvinnliga ledare brukar ses som mer 

mjuka, samarbetsvilliga, mottagliga, accepterande, att de ser en helhet och 

kontexter, har en känslig ton, går mer på det som är personligt och att de är 

fokuserade på kommunikation (Alvesson & Billing 2000). Författarna hävdar 

att de här uppfattningarna kan vara med att påverka inställningar till kvinnor 

som chefer och ledare i olika organisationer medan de påpekar att en 

ledarskapsstil skapas av individen själv oberoende av kön.  

Wood (2009) menar att kvinnor inte nödvändigtvis är annorlunda i sitt 

beteende, sin kompetens och inställningar, men att påstå att de är det blir ofta 

använt som en grund till att rättfärdiggöra den låga representationen av 

kvinnor i ledande positioner. I dagens organisationer är det fokus på 

prestationer respektive måluppnåelse och som Eagly och Carli (2007) skriver, 

att det manliga ofta förknippas med effektivitet. Om kvinnor ska kunna 

avancera i en organisation så måste de bli sedda som att de kan utföra ett bra 

jobb. Dock finns det stereotyper om kvinnor som antyder att kvinnor inte är 

lika framgångsrika när de ska axla aktiviteter som traditionellt sett är 

reserverade för män (Schein 2001). Med dessa synpunkter och förhållningssätt 

kan paralleller dras till ”think manager, think male” fenomenet, där 

kvaliteterna som är associerade med manliga ledarskapsstilar uppfattas som en 

förbindelse med succé (Schein 2001). 
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Som det tydligt kommer fram under området om inställningar är det stort 

fokus på inställningar till kvinnors olika ledarskapsstilar och varför detta kan 

vara med och begränsa kvinnors karriärmöjligheter. Nedan kommer en 

närmare förklaring av två termer som har vuxit fram de senaste åren och som 

ofta förknippas med typiska manliga och kvinnliga ledarskapsstilar. 

Två ledarskapsstilar som ofta diskuteras är den transaktionella och den 

transformativa ledarskapsstilen. Den transformativa ledarskapsstilen kan också 

kallas en form av ”nyare” ledarskapsstil (Jackson & Parry 2008) och den 

handlar om viktiga faktorer som motivation, värderingar, gemensam 

måluppnåelse, hela tiden utveckla nya perspektiv på att lösa problem samt 

fokus på medarbetarnas utveckling och individuella behov. Det transaktionella 

ledarskapet handlar om att ge belöningar och bestraffningar, där fokus ligger 

på att uppgifter och problem uppmärksammas först när de blir allvarliga och 

förknippas ofta med den manliga ledarskapsstilen (Eagly et al. 2003). Med 

andra ord är den transaktionella en mer ”hårdare” form av ledarskapsstil som 

tar problemen som de kommer, medan den transformativa är en mer 

”mjukare” ledarskapsstil som är mer fokuserad på det långsiktiga. Det 

transaktionella ledarsskapet är nödvändigt för att en organisation ska fungera, 

men organisationen fungerar mest effektivt om båda ledarskapsstilarna 

utnyttjas (Jackson & Parry 2008). 

Den transformativa ledarskapsstilen är en stil som ofta förknippas med typiskt 

kvinnligt sätt att styra en organisation på, medan den transaktionella ständigt 

associeras med den manliga stilen (Eagly & Carli 2007). Detta kan jämföras 

med de uppfattningar som finns om att kvinnor är mer fokuserade på bland 

annat relationer, är sympatiserande, och mer känsliga i sitt sätt att leda på. 

Medan män är mer dominerande, kontrollerande och uppgiftsorienterade. 

Studier har däremot visat att det inte nödvändigvis är så, till exempel har Eagly 

et al. (2003) i sin studie av den transformativa och transaktionella 

ledarskapsstilen kommit fram till att det faktiskt inte är så stora skillnader på 

kvinnors och mäns ledarskapsstilar i förhållande till de två stilarna och att båda 

könen har en blandning av dessa stilar men att kvinnor på vissa områden är 

mer transformativa och mer fokuserade på de områden som skapar effektivitet 

samtidigt som att kvinnor i studien också hade en del av den transaktionella 

ledarskapsstilen, i och med att de till exempel gav belöningar till sina 

medarbetare.  
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4.3. Hinder  

Eagly och Carli (2007) diskuterar olika hinder som kvinnor upplever att de 

möter när de ska ta sig uppåt i hierarkin. Ett av dem är fördomar vid bland 

annat lönesättning och rekrytering, där författarna ifrågasätter om det beror på 

diskriminering eller olika familjeåtaganden, där kvinnor blir hindrade från 

avancemang på grund av krav från familjelivet, och inte kan arbeta så mycket 

som krävs för att bli chef. Ett annat hinder som Eagly och Carli ( 2007) 

nämner är att kvinnor får kämpa med att skapa en lämplig och effektiv 

ledarskapsstil - en som stämmer överens med de kvaliteter som människor 

förväntar sig och föredrar på kvinnor och en som stämmer överens med vad 

som historiskt sett har förknippats med lyckat ledarskap. Rosenberg (2001) 

intygar också detta då hon säger att uppfattningen av kvinnors ledarstil är att 

den ska vara mer mjuk där de bidrar med sin intuition och vill ha samtal och 

diskussion för att förankra en fråga så gott det går, medan männen är mer raka 

och pekar med hela handen. 

 

För många kvinnor är det största hindret att familjelivet tar upp alltför mycket 

tid. Även om männen alltmer delar ansvaret i hemmet är det fortfarande 

kvinnan som får största ansvaret. Kvinnorna är de som oftare får avbryta sin 

karriär för att ägna tid med familjen, de tar fler dagar ledigt och jobbar deltid. 

Detta leder till att de i jämförelse med männen har mindre 

arbetslivserfarenhet, vilket hämmar deras karriär- och löneutveckling. En 

fördom som kvinnor ofta möter är att arbetsgivare antar att kvinnor med 

familj är olämpliga att befordra till högre krävande positioner och favoriserar 

då istället männen som inte stannar hemma i lika stor utsträckning (Eagly & 

Carli 2007). Gulillame och Pochic (2009) hävdar att det i åldern 25 till 35 krävs 

ett intensivt engagemang till arbetet, just i den åldersgrupp där det är troligt att 

man startar familj och har ökade krav från familjelivet. Personer med potential 

till avancemang i en organisation måste upptäckas före 35 års ålder för att de 

ska kunna nå en ledningsposition innan de fyller 40. Om karriären startas vid 

25 års ålder, så behöver man spendera mindre än tre år på varje steg på 

karriärtrappan för att kunna nå den högsta nivån innan 40 års ålder (Guillaume 

& Pochic 2009). Med hänvisning tillbaka till Burke (2010) och Anderson et al. 

(2009) som också är nämnd i introduktionsavsnittet så hävdar Burke (2010) att 

de senaste åren förväntas det att männen tar mer ansvar när det gäller 

familjelivet och Anderson et al. (2010) att kvinnor väljer lägre positioner i 

organisationen eftersom de hellre vill prioritera familjeliv. I många av 
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artiklarna som nämnts i detta teoriavsnitt nämns inte makens påverkan på 

kvinnors möjligheter till att göra karriär. Välimäki et al. (2009) har i sin studie 

kommit fram till att det inte bara handlar om kvinnors vilja till att stanna 

hemma med familjen utan istället mer om hur mycket deras äkta man väljer att 

ställa upp. Det är alltså inte deras önskan att stanna hemma med familjen som 

hindrar deras karriärmöjligheter utan det är snarare så att de inte har 

möjligheten till det för att deras make inte ställer upp och tar hand om 

familjen. De vill gärna göra karriär men maken är inte flexibel nog så att detta 

går att göra. En flexibel man är därför positivt för en kvinnas 

karriärmöjligheter (Välimäki et al. 2009).  

 

Gregory och Milner (2009) diskuterar även denna balans mellan arbete och 

familjeliv och hävdar att för att uppnå ett större organisatoriskt åtagande och 

jobbtillfredsställelse krävs en kompromiss mellan dem. Att till exempel ge män 

en bestämd föräldraledighet, föräldrapenning och rättigheter till att få 

arbetstiden minskat på ett könsneutralt sätt både kan utgöra en väg framåt för 

män och kvinnor och därmed också bidra till att omfördela könsuppdelningen 

i arbetslivet. Undersökningar har också visat att åtgärder som tillåter 

medarbetare att ha ett större engagemang på hemmaplan även kopplas till de 

anställdas välbefinnande, för både män och kvinnor. Organisationer kan dra 

nytta på många olika sätt, till exempel med minskad frånvaro och bättre 

integration av kvinnor som återkommer efter mammaledighet (Gregory & 

Milner 2009). Gregory och Milner (2009) identifierar olika kvinnotyper där de 

hävdar att vissa kvinnor lever som ensamstående eller också lever de med en 

partner som också strävar efter att vara på topp, dessa typer tenderar att sträva 

efter ett typiskt manligt karriärmönster. Med ett typiskt manligt karriärmönster 

menas det att prioritera jobb och karriär i större grad än familjelivet (Gregory 

& Milner 2009). 

Kvinnor får det också svårare att bygga upp sociala relationer i och med att det 

är de som oftast lägger ner mer tid i hemmet och då får mindre tid till att 

umgås med kollegor och skapa professionella nätverk. Detta är ett klart minus 

då undersökningar har visat att de som lägger ner extra tid på att socialisera 

och interagera med andra också var de som klättrade snabbast i hierarkin 

(Eagly & Carli 2007). 

 Som nämnts ovan med inställningar till kvinnors och mäns olika 

ledaregenskaper kan detta också ses på som hinder då resultatet blir att 

kvinnor hamnar i ett dubbelskede, där de blir mätta efter hur de som kvinnor 
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klarar chefskapet och hur de som chefer klarar sin kvinnoroll. Kvinnorna 

behöver alltså inte anstränga sig för att bli uppmärksammade, dock måste de 

arbeta hårt för att visa att de faktiskt duger (Kanter 1977). De blir kritiserade 

om de är för kamratliga och sociala men också om de är för framåt och 

aggressiva och att de då saknar gemenskap och att det råder en brist på 

kommunikation. Oavsett vilket bidrar intrycken till att kvinnor inte har de rätta 

verktygen för det som klassas som effektivt ledarskap (Eagly & Carli 2007). 

Detta påminner om det Ås (1982) diskuterar om härskartekniker som ett av de 

hinder som hämmar kvinnors möjligheter till att bli ledare. Dessa är tekniker 

som män använder mot kvinnor för att hindra dem från att få makt och 

inflytande. Ås (1982) hävdar att om kvinnor får en benämning på dessa 

tekniker kan de också förstå vad som sker när de inte blir lyssnade på. Det 

behöver inte ha något med kvinnan som enskild person att göra, utan snarare 

den gruppen som kvinnan blivit placerad i. Det finns 5 härskartekniker, vilka 

är: osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, alltså när män 

som en självklarhet vänder sig till andra män och struntar i att ge kvinnor 

viktig information om saker på arbetsplatsen. Dubbelbestraffning förekommer 

när det är fel både på det kvinnor gör och det de inte gör. Den sista tekniken 

män kan använda mot kvinnor är då männen får en kvinna att skämmas för 

sina egenskaper, eller att de antyder att något som de blir utsatta för är deras 

eget fel (Ås 1982). 

 

4.4. Organisationskultur 

Organisationskultur är ett relevant tema när det handlar om kvinnors 

möjligheter till att uppnå en ledande position i ett företag (Wood 2009). 

Begreppet organisationskultur tar fasta på det ”levande” i en organisation och 

är därför med att belysa livet i verksamheten, det kan till exempel handla om 

människor, grupper, relationer, åsikter, tankesätt och känslor (Alvesson 2007). 

Vissa organisationer är speciellt styrda av en typisk mans- eller kvinnokultur, 

vilket kan bidra till statusskillnader mellan könen när det blir en blandning av 

dessa i organisationen (Wood 2009). Ofta ses ett yrke eller en organisation 

som något som är speciellt förknippat med en viss typ av kön, vilket medför 

att antingen kvinnor eller män dominerar i just det yrket. Om ett jobb 

betraktas som maskulint eller feminint handlar ofta om vad som framhävs i en 

organisation och hur detta går ihop med samhällets föreställningar och 

antaganden om män respektive kvinnor (Due Billing & Lundholm 2007). 
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Orsaker till detta kan vara att det ligger i kulturen i dessa organisationer att de 

flesta chefer är män. Paris (2004) skriver att om en kvinna inte passar in som 

den maskulina ledartypen kan kvinnor få problem med att bli värderade på 

samma sätt som män, trots att de har egenskaper och kompetens som passar 

in. Detta innebär att en organisationskultur kan vara med och påverka det 

individuella valet och möjligheten till att uppnå ledarpositioner för kvinnor. 

Som en konsekvens av hennes resonemang betyder det att om 

organisationskulturen visar sig vara mansdominerad kan det hända att kvinnor 

väljer en annan organisation eller yrke och vice versa eller att intressen för att 

avancera i hierarkin minskar.  

Att män och kvinnor har olika egenskaper och färdigheter förklarar Kanter 

(1977) med att kvinnorna blir en ”liten minoritet” och en sådan grupp 

kommer att hamna i speciella omständigheter. För det första blir de mycket 

synliga och uppmärksammade som kvinnor och chefer i en hierarki med män i 

ledningen. För det andra blir den mindre gruppen en kontrast mot den mer 

utmärkande gruppen, som kommer att bli mycket medveten om den egna 

kulturen när något avvikande kommer in. Till sist blir de stereotyper för sitt 

eget kön, och förväntas alltså att uppträda på ett visst sätt (Kanter 1977). 

Denna synlighet sätter även en press på uppträdandet och den dominerande 

kulturen kommer att betonas mer (Rosenberg 2001). Består 

organisationskulturen av mansdominans kan detta skapa begränsningar för 

kvinnors möjligheter till avancemang i hierarkin. Kanter (1977) ser på detta 

med osäkerhet i chefspositioner och vad som kan reducera denna. När det 

uppstår osäkerhet runt något är det lätt att välja det som är tryggast för en 

själv, vilket betyder att chefer då ofta väljer de personer som liknar dem själva 

för att minska denna osäkerhet (Kanter 1977). Detta fenomen kallar Kanter 

(1977) för homosexuell reproduktion som då betyder att chefer reproducerar 

sig själv med att välja individer som liknar en själv. Cheferna blir då en grupp 

som liknar varandra och så fort en person av annat slag försöker att tränga sig 

in i denna grupp blir detta sett som inkompetens och de som tillhör denna 

grupp känner att det är ”rätt” att utesluta denna person (Kanter 1977). Som en 

konsekvens av detta blir organisationskulturen präglat av mansdominans. Det 

gör att det blir lätt att utesluta kvinnorna som försöker nå dessa positioner 

eftersom de manliga ledarna är rädda för hur kvinnor beter sig och handlar i 

en sådan ställning.  

Ely (1995) diskuterar gruppvärderingar och vad kvinnor tycker krävs för att 

uppnå succé. I organisationer där statusskillnader mellan kvinnor och män 
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präglas av dominerande män i de mäktiga positionerna, kommer kvinnor att 

värdera sina egenskaper som mindre fördelaktiga i förhållande till 

verksamhetens behov av framgång än i organisationer där det är en jämn 

fördelning mellan kvinnor och män i ledarpositioner. I organisationer där 

kulturen i stor grad påverkas av mansdominans kommer kvinnor dessutom att 

värdera mäns egenskaper som mer fördelaktiga än sina egna kvinnliga 

färdigheter (Ely 1995). Kvinnor som träder in i en mansdominerad 

organisationskultur måste anpassa sig till normen (Wittbom 2006). Först i 

organisationer där kvinnor är tydligare representerade i mäktiga positioner, blir 

kvinnors värderingar av manliga och kvinnliga egenskaper jämförda (Ely 

1995). Denna syn bland kvinnor och sättet kvinnor värderar sig själva i 

gruppsammanhang är väsentliga faktorer som kan vara med att påverka 

organisationskulturen och den generella synen på kvinnor i olika verksamheter. 

Wittbom (2006) tar upp passivt och aktivt motstånd mot en likabehandling av 

kvinnor och män i organisationer. Många organisationer upprättar 

jämställdhetsplaner för att det ser bra ut och för att visa att de ger kvinnor 

möjlighet på samma sätt som män till att avancera i hierarkin men att de aldrig 

håller dessa mål. Att upprätta jämställdhetsplaner som aldrig riktigt genomförs 

kan anses som rena skenhandlingar (Wittbom 2006). Detta stöds av 

Abrahamsson (2002) som menar att ibland har det moderna 

organisationskonceptet, som till exempel jämställdhetsplaner, helt enkelt inte 

blivit implementerat, det är bara prat. Det kan vara stor skillnad på officiella 

uttalanden från företagsledningen inför en organisationsförändring och på det 

som senare sker i den organisatoriska praktiken (Abrahamsson 2002). 

 

4.5. Sambandet mellan inställningar, hinder och organisationskultur 

Att ledarskap har en manlig stämpel (Wahl 1992 refererad i Wahl et al. 2001, 

Boucher 1997 refererad i Rosenberg 2001) kan påverka kvinnors möjligheter 

till att göra karriär i en organisation. Inställningar, hinder och 

organisationskultur har en stark koppling då möjligheten till att göra karriär 

påverkas av alla tre områdena. Det ligger psykologiska hinder bakom som ger 

fördomar mot kvinnor bland annat när det gäller placering och befordran i en 

organisation (Schein 2001). Speciellt då med tanke på en typisk kvinnlig 

ledarskapsstil. Eagly och Carli (2007) menar att den kvinnliga ledarskapsstilen 

blir sedd på som ”mjuk” och relationsorienterad och att kvinnor ofta är de 

som känner det största familjeansvaret. På så sätt blir inställningar också ett 
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hinder för möjligheten till att uppnå ledarpositioner. I organisationer som är 

styrda av ett manligt ledarskap blir kvinnor tvungna till att ändra sitt beteende 

(Abrahamsson 2002). Kvinnor som träder in i en mansdominerad 

organisationskultur måste anpassa sig till normen (Wittbom 2006). Vidare 

skriver Wittbom (2006) att upprätta jämställdhetsplaner som inte genomförs är 

en slags form av passivt motstånd. Vilket återigen kan påverkas av inställningar 

som går under organisationskultur men utgör en slags form av hinder. Därmed 

blir då inställningarna till kvinnors kompetens och egenskaper något som 

påverkar hela organisationskulturen och som tillsammans utgör ett hinder för 

kvinnors möjligheter till att göra karriär i en organisation.      
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5. Empiri 

Under detta avsnitt kommer en beskrivning av intervjuernas resultat placerad under varje 

huvudrubrik, inställningar, hinder och organisationskultur. Respondenterna är som 

beskrivits i metodavsnittet anonyma, och kommer därför att nämnas på en generell basis 

med vissa specifika citat. Informationen som presenteras nedanför är enbart kvinnornas 

synpunkter och inte våra egna eller något hämtat från teorin. 

Rubriken övrigt som är nämnd i metodavsnittet och intervjuguiden är inte nämnd här då det 

som kom fram under denna punkt kunde placeras under de tre huvudrubrikerna. 

 

5.1. Inställningar 

Ett klart mönster som kom fram under intervjuerna är att inställningen i 

organisationen till kvinnornas karriärmöjligheter inte upplevs som negativ men 

att det är upp till kvinnorna själva att ta för sig. Revisionsbyråerna vill i den 

grad det tillåts främja kvinnor högre upp i organisationen och är positiva till 

kvinnor i ledarpositioner. Det viktigaste i denna bransch är alltså att prestera, 

och fokus på lönsamhet är stort. De som klarar att tjäna in allra mest pengar 

till revisionsbyråerna är också de som har störst möjligheter till att avancera i 

hierarkin. De upplever att organisationen styrs av ett ”typiskt” manligt 

ledarskap. Med detta typiska manliga ledarskap menar de att cheferna är 

väldigt fokuserade på prestation och lönsamhet. Detta är inte samtliga i sig lika 

positiva till då de tycker det är viktigt att inkludera andra områden också, till 

exempel att fokusera på teamwork, inspiration och relationer. 

”Hade jag själv varit chef hade jag fokuserat mer på hur mina underställda har det på det 
personliga planet och inte bara på hur alla presterar och vem som tjänar in pengar till 
företaget”.  

Flera intervjupersoner anser att denna lönsamhetsfokusering på lång sikt inte 

är så effektiv för själva organisationen men att de inte har något val än att följa 

den här inriktningen då det är vad företaget kräver. Speciellt om de 

överhuvudtaget ska ha någon möjlighet till att avancera och uppnå någon form 

av ledarposition i organisationen. Att bli någon typ av ledare är något nästan 

alla kvinnorna kan tänka sig och de ser sig själva som ledare men det handlar 

mer om vad det är värt för att uppnå detta. Intresset för att försöka ändra sina 

personliga egenskaper för att bli chef är inte stor, då de upplever att de inte 

kan vara sig själva om de ska uppträda efter redovisningsbyråns önskan. 

”Jag kan gärna tänka mig att inneha en ledarposition men inte till varje pris” 
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Variationen i vilken typ av ledarskapsstil de ser på som central om de skulle bli 

någon form av ledare själva är stor. Några skulle som ledare fokusera på 

relationer, att personalen har det bra, teamwork, måluppnåelse, vision och 

inspiration medan andra ser det att prestera, tjäna pengar för revisionsbyrån, 

fokusera på uppgiften och att vara rationell som centrala begrepp om de skulle 

vara någon form av ledare i organisationen. Även om vissa ser på det 

sistnämnda området som relevant upplever de att inställningarna och 

stereotypifieringen både i revisionsbyrån och i omvärlden är annorlunda. Det 

blir taget för givet att de ska uppträda som ”typiska” kvinnor och till exempel 

vara relationsorienterade även om de i själva verket är prestationsorienterade. 

De upplever dessa inställningar som ett slags osynligt hinder för deras 

möjligheter till att göra karriär i revisionsbyråerna även om de också menar att 

inställningarna runt möjligheten för att de ska göra karriär är positiv. Detta står 

i motsättning till varandra. Inställningarna till att själv bli ledare är alltså positiv 

bland alla kvinnor men när det gäller delägarskapet är detta mindre viktigt. Det 

är bara en av respondenterna som kan tänka sig att bli delägare och då skulle 

hon fokusera på prestationer för att kunna uppnå detta. I så fall vill hon bli 

delägare för att det handlar om dessa prestationer i sig och inte för att hon är 

av ett visst kön. 

”Ska jag bli delägare ska det vara för att jag presterar bra och är duktig, och inte för att jag 
är kvinna och att det är ”rätt i tiden”” 

De andra respondenternas inställningar till detta var negativa eftersom de 

anser delägarskap som omöjligt eftersom de inte har tid eller är tillräckligt 

engagerade för att uppnå detta. Det är för mycket som krävs för att nå toppen, 

och att de dessutom blir tvingade att ändra sitt beteende och det de ser på som 

viktigt i en organisation. För att kunna nå så långt upp i hierarkin är det inte 

värt att göra detta.   

När det gäller ledaregenskaperna hos sina egna chefer anser de flesta att dessa 

är prestations- och lönsamhetsfokuserade. Flertalet av deras chefer är män och 

då blir också revisionsbyråerna styrda av ett lönsamhets- och prestationsfokus 

och en typisk manlig stil. 

”Min översta chef har problem med att se andra viktiga saker än prestationer” 

 Det var bara ett par av kvinnorna som menade att deras chefer inte bara 

fokuserade på lönsamhet och prestation men också på team-work och 

relationer. 
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5.2. Hinder 

Professionellt och organisatoriskt upplever de flesta kvinnorna att deras ansvar 

för familjelivet väger tyngre än deras karriärutveckling. Familjelivet nämner alla 

som en begränsning, eftersom kvinnor traditionellt sett har andra 

förutsättningar hemma, då familjelivet kräver tid. Speciellt yngre kan inte lägga 

ner så mycket tid på jobbet som behövs. Som delägare går det inte att komma 

hem tidigt om dagarna, eller ens jobba från åtta till fem, utan då jobbar man 

nästan konstant. Man har dessutom ett stort ansvar och måste omsätta flera 

miljoner kronor för att få vara delägare, och för att praktiskt hinna med det 

samtidigt som familjen är ohållbart. Det går inte att jobba övertid om man 

som förälder till exempel har barn som ska hämtas på dagis. En kvinna hade 

dock andra erfarenheter än det traditionella, då hon har stort stöd från sin 

man, som tar det största ansvaret hemma. Detta har gjort att hon kunnat satsa 

mer på sin karriär. Både privat och i arbetslivet har det hänt att hon blivit 

ifrågasatt för sina prioriteringar, och varför det är hon som gör karriär medan 

hennes man får stanna hemma och ta hand om familjen i större grad än hon 

själv. Dock som nybliven mamma är det första året hemma inte något hon 

ville avstå ifrån, och samma uppfattning är det från flera av de andra 

kvinnorna. Detta får tyvärr konsekvenser på karriärutvecklingen.  

”De flesta vill vara med sitt barn mer än vad som ges möjlighet till om man ska klättra i 

hierarkin” 

Mammaledighet anses vara ett hinder då kvinnan är hemma minst ett år, under 

denna period ”mister hon ett år”, och kanske viktiga kundrelationer samt 

kompetensutveckling, medan männen kan fortsätta att prestera på topp under 

denna tid. När hon sedan kommer tillbaka kanske hon väljer att jobba halvtid 

och kan fortfarande inte prestera på topp, medan männen fortsätter att göra 

karriär. Dock ska det inte behöva vara ett könsmässigt hinder, det handlar om 

prioriteringar och det finns självklart kvinnor som väljer en annan väg som kan 

gynna deras karriär. 

 

”Det skulle definitivt inte göras skillnad på mig och en man om jag skulle fortsätta i 

samma spår som dem, det skulle snarare bli tvärtom att jag kvoteras uppåt, för att de är så 

få kvinnor som gör det”.  

Ett av intervjuobjekten berättade om revisorernas intensiva period januari-

april, hon själv jobbar nästan konstant och har inte en enda ledig helg under 

denna period på grund av den enorma arbetsbelastningen. Det talar ju nästan 
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för sig själv att det är ohållbart att samtidigt ha barn att ta hand om under 

denna period anser hon. Det är en hård bransch och hela tiden fokus på att 

prestera, leverera, och hålla tider, inom branschen är det dessutom status att 

jobba övertid. Allt bygger mer eller mindre snarare på kvantitet än kvalitet, då 

det handlar om att hela tiden få in kunder till byrån. Med dessa prestationskrav 

kommer också prioriteringar och tidspress, då det även blivit hårdare med 

deadlines de senaste åren. Därför måste man vara engagerad i företaget till 

fullo och vara beredd på att slita hårt. 

”Det ska till mycket volym för att nå högst, då slår det automatiskt ut tjejer”  

Hennes egen uppfattning som har varit i branschen i ett flertal år är mer 

negativ då hon menar att organisationen på grund av detta inte kan lita på att 

kvinnor med familj kan ställa upp, det är däremot tryggare att lita på en man. 

Männen blir favoriserade för att de ”ställer upp”. Det spekuleras bland några 

av intervjuobjekten även i att arbetsgivaren inte vill riskera att befordra 

kvinnor av rädsla för att de tror att de inte kommer att kunna hantera den 

enorma arbetsbördan som efterfrågas på högre nivåer i organisationen. 

Konkurrensen är hård och man måste visa framfötterna hela tiden och vara 

duktig. Det gäller att framhäva sin kompetens och prestera bra. En av 

respondenterna trivdes väldigt bra med sitt jobb, men är samtidigt kritisk till 

att det är en så tuff bransch.  

”Det är ett roligt jobb, men det är hårt och intensivt och kraven blir bara större och större, 

jag själv skulle inte rekommendera kvinnor att ge sig in i yrket”. 

Det kom även fram i några intervjuer att det är svårare att bli delägare efter att 

man kommit upp i 40 års ålder, och även att man inte kan bli det efter en viss 

ålder. Ett av intervjuobjekten som började på sin revisionsbyrå vid 33 års 

ålder, tror själv att om hon hade börjat på byrån direkt efter sin utbildning vid 

23 års ålder så hade målet utan tvekan varit att bli delägare. På grund av ålder 

och familjeansvar upplevs det nu som svårare.  

  

Organisationerna i vilka vi har genomfört intervjuer är samtliga stora globala 

företag som finns på flera kontor i Sverige och utomlands. De flesta har en 

central byrå i Stockholm, där det finns en byråpolicy som genomsyrar allt. För 

att öka sina möjligheter att lyckas ta sig uppåt, måste man vara beredd på att 

flytta på sig om det krävs, jobbet medför också mycket resande. En kvinna 

säger att hon enkelt skulle kunna göra kometkarriär inom organisationen om 
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hon bara är beredd på att flytta, för det kan man göra hur mycket som helst 

inom organisationen. Dock blir ju detta ett problem då många inte vill flytta så 

långt från familjen eller kan få till en kompromiss med sin partner. Detta ansåg 

en annan respondent vara lättare för män i karriären, då många män i 

branschen har hemmafruar som kan följa med. Det är väldigt få kvinnor som 

har hemmamän, en respondent pratade om de kvinnor som har presterat i 

hennes organisation, de har ofta även en presterande make, det är alltså 

dubbelkarriär i den familjen. Hon tyckte det var svårt att förstå hur de får ihop 

det. Ett annat intervjuobjekt hävdade att det i stort sett är omöjligt för kvinnor 

att lyckas om hon inte lever som ensamstående eller med en partner som är 

förstående för att kunna hantera pressen. Kvinnorna känner också att de går 

miste om andra vikiga jobbrelaterade händelser. Några av organisationerna 

arrangerar till exempel kvinnoträffar med syfte att skapa sådana nätverk och 

som finns till för att bryta traditionella mönster som missgynnar kvinnor. Där 

kan kvinnor även få en chans att utveckla sitt engagemang och ledarskap inom 

näringslivet. 

 
”Det finns två val för att få det att fungera, dessa är att antingen anställa hem folk eller 
göra uppoffringar”  
 

Det är alltså ett val man får göra för att nå de allra översta positionerna eller 

delägarskap. Vissa är tvungna att skaffa barnvakt och hemhjälp om också 

mannen är högpresterande och jobbar mycket. En del kvinnor ser familjen 

som viktigare och väljer hellre bort sin karriär för att det är mer värt att arbeta 

mindre. 

 

5.3. Organisationskultur 

Som också blev nämnt under inställningsrubriken kom det även fram här att 

det är en tydlig mansdominans i samtliga revisionsbyråer samt att de är 

präglade av en typisk amerikansk organisationskultur. Med detta menas att 

organisationerna är väldigt hierarkiska. Det är vanligt med män på de högsta 

positionerna medan kvinnorna hellre är mellanchefer. Samtliga organisationer 

påstår utåt att de jobbar med officiella jämställdhetsplaner och med att få in 

flera kvinnor i ledningen och som delägare. Vissa av kvinnorna anser därför att 

det kommer se annorlunda ut i ett framtidsperspektiv medan andra är mer 

kritiska till detta. Speciellt de som har jobbat längre i branschen och inte har 

sett någon större utveckling på lång sikt när det gäller att öka antalet kvinnor i 
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ledningen i dessa organisationer. En kvinna skiljde ut sig speciellt på detta 

område, då hon menade att det var positivt att sträva efter att få in flera 

kvinnor i ledningen eller som delägare men inte att det blir för många av dem. 

”Det är viktigt att det inte blir ett kvinnoyrke som generellt brukar värderas lägre, då det är 

allmänt känt att när fler kvinnor kommer in i ett yrke för det med sig lägre status och att 

löner kommer sänkas och så vidare” 

Detta har dock inte skett ännu, trots att fler yngre kvinnor kommer in i 

revisorsbranschen är lönen ändå detsamma. 

Samtliga intervjuobjekt påpekar att själva revisorsyrket i sig ofta blir förknippat 

med manlighet. Detta råder både i och utanför organisationen. Det råder ett 

visst synsätt hos vissa av deras kunder om att revisorn ska vara en man. Två av 

kvinnorna har själv blivit utsatt för detta då en av deras kunder hade krävt att 

revisorn skulle vara en man.  

”Då jag kom ut till en av våra kunder trodde de att det var revisorns sekreterare som kom” 

Efter denna händelse kände dessa två kvinnor sig nedvärderade och att det var 

ett väldigt gammalmodigt uttalande. De vill ju också göra det bästa för kunden 

och upplevde därför att de inte räckte till för vad kunden krävde eftersom de 

var kvinnor. De tror och hoppas också att detta är något som kommer att 

ändra sig med åren.  

Att åsikter och synsätt blir hörda på i dessa revisionsbyråer blir inte sett på 

som något problem bland någon av kvinnorna. De kände alla att när de har 

synpunkter och åsikter så blir de hörda på på samma sätt som männen. Alla 

medarbetare, ledare och delägare respekterar varandra. Trots detta så är det 

några som menar att det inte finns samma förståelse för kvinnornas åsikter 

som det gör för männens. Eftersom det är flest män i ledarpositionerna så har 

de problem med att få respons och förståelse på vissa områden. Detta är 

speciellt synpunkter vid förslag till förändringar vilket de tror kan bero på att 

ledarna och delägarna känner att de är lite ”bättre” och vet mer än de som är 

under dem i hierarkin. 

”Ens synpunkter och åsikter hörs utifrån vilken position man har, som kvinna får man då 
igenom mindre förslag eftersom det är flest män i de ledande positionerna” 

Att organisationen är mansdominerad begränsar kvinnors möjligheter till att 

bli hörda på på samma sätt som männen. De känner inte att de förlorar rätten 

till att bli hörda på då det ska vara jämställt i organisationen och alla ska ha 
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samma rätt att yttra sig, men då männen gärna tyr sig till de som liknar dem 

och är i samma position är detta på ett sätt underliggande och begränsar hur 

kvinnorna blir hörda på. 

En gemensam upplevelse bland kvinnorna är att organisationskulturen präglas 

av att många ser upp till cheferna och delägarna och att många försöker att bli 

som dem. Det strävas hela tiden efter att likna cheferna och göra som de vill 

för att själv kunna få möjlighet till att klättra i hierarkin. Delägarna väljer de 

med samma fokus som de själva, något som får anställda att ändra sina 

egenskaper efter detta då konkurrensen om de höga positionerna är hård. 

”De som är delägare kanske väljer de som liknar dem själva, och då blir det ofta män som 
prioriteras” 

Att män väljer män är alltså något som förekommer, det kom fram att 

eftersom de flesta delägare är män upplever kvinnorna att detta synsätt gör att 

det blir ytterligare en begränsning för dem.  
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6. Analys 

Nedan presenteras en analys och diskussion av resultaten tillsammans med tidigare 

presenterad teori med utgångspunkt i huvudområdena inställningar, hinder och 

organisationskultur. Det ska påpekas att diskussionen förs på en generell basis, 

revisionsbyråerna och respondenterna presenteras som generella i den grad det har låtit sig 

göras. Under hinderavsnittet däremot är det mer specifikt presenterat då några av 

intervjuobjekten hade avvikande synpunkter på det som var väsenligt i relation till teorin. 

Då termen revisionsbyrå diskuteras uppmärksammas det att detta är de revisionsbyråer som 

ingår i empirin och inte generellt för alla revisionsbyråer i hela Sverige.  

 

6.1. Inställningar 

Det var en klar huvudfråga under intervjuerna att organisationerna är 

dominerade av ett typisk manligt ledarskap trots att de i samtliga 

revisionsbyråer säger att de jobbar för att få flera kvinnor upp i hierarkin. 

Kvinnorna upplever alltså att inställningarna i sig är positiva till fler kvinnor i 

ledande positioner och som delägare. Kvinnorna kunde själva se sig som 

ledartyper, så det är inte negativa inställningar bland de själva till att avancera i 

hierarkin, (inställningarna till att bli delägare däremot var inte så positiva bland 

intervjuobjekten, ytterligare grunder till detta kommer att nämnas i 

hinderavsnittet) men att det var svårt då samtliga organisationer är styrda av ett 

”typiskt” manlig ledarskap. Detta är något som återigen kan påverka 

inställningen till kvinnor som chefer och delägare i organisationerna. I alla 

revisionsbyråer är det stort fokus på att tjäna så mycket pengar som möjligt 

och i flera av dem är det nästan inte möjligt att nå ledarpositioner om 

revisorerna inte drar in en viss summa pengar till företaget. Möjligheten till att 

bli delägare finns inte om man inte kan dra in denna summa. Flera av 

kvinnorna upplevde att dessa inställningar påverkade deras arbete och att de 

på ett sätt var ”tvingade” till att vara verksamhets- och lönsamhetsfokuserade. 

Enligt Eagly och Carli (2007) är detta en stil som påminner om den manliga 

ledarskapsstilen, och då stämmer det ju som intervjuobjektena säger, att 

organisationen främst är styrd av män. Alvesson och Due Billings (2000) 

synpunkter på detta är att det nog hellre har sett ut som att denna stil blivit 

väldigt påtvingad och inte en stil som intervjuobjektena själv stöttar eftersom 

de anser att alla har sina individuella sätt att leda på och att det inte finns 

någon typisk manlig eller kvinnlig ledarskapsstil. Det var stor spridning i vilken 

typ av stil kvinnorna själva kunde tänka sig att styra företaget med, men de 
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kände att de måste följa denna uppgiftsfokusering även om detta var en stil de 

själva inte skulle ha använt om de fick bestämma. Detta stöttas också i vad 

Wood (2009) diskuterar, där kvinnor vid sådana här tillfällen måste vara 

uppgiftsfokuserade då detta associeras med manligt ledarskap (Eagly & Carli 

2007). Det finns även en gemensam uppfattning om att män är objektiva 

(Dubno 1985), så då kan det användas som en slags ursäkt för att det ju 

faktiskt är mansstyrda organisationer. Det vill säga att ledarskapsstilen och 

arbetssättet kan användas som en grund, trots att det strider mot att 

individerna egentligen inte skulle vilja använda denna stil eftersom de själva 

skulle ha velat leda annorlunda.  

Respondenterna kände alltså att deras stil och arbetssätt blev påverkade av 

inställningarna i organisationen. Återigen är detta med och påverkar 

stereotypifieringen av ett manligt och kvinnligt ledarskap i den grad att en 

lönsamhets- och prestationsfokusering är associerat med en manlig 

ledarskapsstil. Detta skapar begränsningar för möjligheterna bland kvinnorna 

till att göra karriär i revisionsbyråer. Att förknippa ledarskap med manlighet 

gynnar en manlig kandidat framför en annan och kan begränsa kvinnors 

möjligheter till att avancera i hierarkin (Schein 2001). I detta fall blir 

inställningarna till männen mer positiva i förhållande till kvinnorna då männen 

i dessa organisationer associeras med att fokusera på lönsamhet och 

prestation, vilket medför att männen får fördelar och bättre möjligheter att 

uppnå ledarpositioner och delägarskap. Det som återigen associeras med en 

kvinnlig ledarskapsstil kan tolkas som en avvikelse från lönsamhet och 

prestationsfokusen som finns i dessa organisationer och detta blir då negativt 

för kvinnors möjligheter till att avancera i hierarkin. Att kvinnor är de som är 

olika och skiljer sig ut är ofta negativt och skadligt för kvinnor då detta tolkas 

som en avvikelse (Alvesson & Due Billing 1999). 

Trots att revisionsbyråer är styrda av prestations- och lönsamhetsfokusering 

kom det fram i intervjuerna att kvinnorna hade olika ledarskapsstilar mellan 

sig, det var i stor grad individuella svar på frågorna om hur de skulle ha 

fungerat som ledare och vilka egenskaper de såg på som viktiga för en chef. 

Vissa såg sig själva som relationsfokuserade, inspirerande, samarbetsvilliga och 

team-orienterade medan andra tyckte att prestations- och uppgiftsfokus var 

viktigt om de skulle leda en organisation. Detta bekräftar Alvesson och Due 

Billing (2000) i sin teori, om att stilen mer ligger hos individen själv och inte är 

beroende av kön. Jämfört med den transformella och transaktionella 

ledarskapsstilen kan intervjuobjektena associeras med båda dessa stilar. Den 
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transaktionella handlar om att fokusera på lönsamhet, prestation och uppgifter 

och är förknippat med den manliga stilen medan den transformella handlar om 

att se relationer, inspiration och visioner och är förknippat med den kvinnliga 

stilen (Eagly & Carli 2007). Med utgångspunkt i vad som kom fram under 

intervjuerna är det då fel att fastställa att det faktiskt är så att den 

transaktionella förknippas med män och den transformella med kvinnor. 

Därför bör en viss försiktighet beaktas när det gäller att fastställa att det 

verkligen är så. Detta kom också Eagly et al. (2003) fram till i sina studier, 

nämligen att det inte finns så stora skillnader på kvinnor och män i detta 

sammanhang men att båda könen har en blandning av stilarna. Eftersom inga 

manliga medarbetare är intervjuade så är det svårt att säga om de har en 

blandning av stilarna men från kvinnornas sida kan det helt klart påstås att de 

har en blandning av både den transaktionella och den transformella 

ledarskapstilen och att det kan vara inställningar i organisationerna som sätter 

kvinnorna i denna sits. Speciellt när det nämns att den transaktionella är den 

mest nödvändiga av dessa stilar men att det också är nödvändigt med den 

transformella för att organisationen ska fungera på ett så effektivt sätt som 

möjligt (Jackson & Parry 2008). Det kan då bli så att revisionsbyråerna hellre 

ger de som har en transaktionell ledarskapsstil möjligheten till att avancera i 

hierarkin än till de som har en transformell stil, och eftersom dessa då 

associeras med vardera kön blir dessa inställningar ett hinder för kvinnorna till 

att nå den absoluta toppen. 

 

6.2. Hinder 

Av de hinder som nämnts i teorin såg intervjuobjekten familjelivet som det 

största hindret för att göra karriär i revisionsbranschen. Detta bekräftas också i 

vad Eagly och Carli (2007) diskuterar, då det största hindret för många kvinnor 

är att familjelivet tar upp för mycket tid, även om männen alltmer delar 

ansvaret i hemmet. Flera av respondenterna har själva barn och känner att 

deras ansvar för familjen påverkat deras möjlighet till att göra karriär på ett 

negativt sätt. Det handlar mer om vad man värderar i livet och vad man är 

villig att offra för att ta sig till toppen. Kvinnorna tog till exempel ut 

föräldraledighet i större utsträckning än män. Bland annat var detta med att 

”mista” ett år av arbetstiden vid barnafödsel ett stort hinder för denna 

möjlighet. I och med detta hamnade de ett år efter i hierarkitrappan i 

förhållande till männen i organisationen. De såg också detta som det största 
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hindret för att kunna bli delägare då det är tidskrävande och man får bara bli 

delägare vid en viss ålder. Det är inte uttalat att det verkligen är så, men det 

finns en inställning inom branschen att det är svårare att bli delägare efter 40 

års ålder. Då delägare lägger ner mycket tid och måste prestera högt leder det 

till att kvinnor i jämförelse med män har mindre arbetslivserfarenhet och 

kvinnorna halkar då också efter i karriärutvecklingen då bildandet av familj 

oftast sker under den period vid 25 till 35 år då det också är störst möjligheter 

för att skapa karriär. När kvinnorna sen återvänder till arbetet får de svårt att 

ta igen männens försprång. Åldern är därför en viktig aspekt för 

karriärutvecklingen och som Gulillame och Pochic (2009) också skriver om 

krävs ett intensivt engagemang till arbetet just vid 25 till 35 års ålder.  

En stor anledning till att kvinnorna inte har möjligheten till att göra karriär i 

samma utsträckning som män i revisionsföretag är således att kvinnorna under 

åren de är hemma med sin familj måste vara frånvarande från jobbet. Då kan 

det bli en viss favorisering för männen som inte stannar hemma i lika stor grad 

och som kan lägga ner mer tid på arbetet, samt att arbetsgivaren inte vill 

riskera att befordra kvinnor av rädsla för att deras engagemang till arbetet ska 

brista och att de inte kommer att kunna hantera den enorma arbetsbördan 

som efterfrågas på högre nivåer i organisationen. Detta innebär som Eagly och 

Carli (2007) nämner, hinder som kvinnor möter i organisationen då männen 

blir favoriserade eftersom de inte förväntas stanna hemma med barnen i 

samma utsträckning. Kan man inte ställa upp till 100 procent så vågar inte 

företaget satsa och befordra. Det är stor skillnad på hur mycket tid som kan 

läggas ner på arbetet beroende på hur kvinnans liv privat ser ut. Kvinnorna 

som har vuxna barn jobbar mycket övertid i förhållande till de kvinnor som 

har barnen hemma. Dessa kvinnor känner att de inte har lika stora möjligheter 

till att avancera i hierarkin som de kvinnor som har vuxna barn har. Speciellt 

då synsättet i hela organisationen är att kvinnor med barn inte har samma tid 

och möjligheter till att arbeta så mycket under de perioder där det krävs som 

mest engagemang. Således är revisionsbyrån inte flexibel nog för möjligheten 

till att kunna kombinera jobb och familjeliv, samt är inställningarna till 

kvinnors möjligheter till avancemang i organisationen är negativa. Enligt Burke 

(2010) är det nödvändigt att organisationen är flexibel när det gäller att 

kombinera jobb och familjeliv för att få detta att fungera. Samtidigt får 

männen också mer press på sig att vara mer aktiva med att ta ansvar i 

familjelivet, vilket gör att organisationen blir mer förståelig för detta då det 

visas från båda sidor (Burke 2010). Detta överenstämmer också med det som 

Eagly och Carli (2007) hävdar att männen numera är mer villiga till att hjälpa 
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till hemma, och har de senaste åren fått mer förväntningar på sig till att ta mera 

ansvar i familj och hem. Som en konsekvens av detta blir män mer förstående 

och intresserade av att integrera detta i organisationen de jobbar för, och gör 

det då lättare att få en balans mellan jobb och familjeliv både för kvinnor och 

män på arbetsplatsen. Ovan nämnda revisionsbyrå har kanske inte kommit så 

långt med detta och har fastnat i ett ”gammalt tänkande”.  

Den enda kvinnan som hade en ledarposition och som inte såg familjelivet 

som ett hinder hade också en man som ställde upp hemma i större grad än 

hon själv. Ett krav för en kvinna att göra karriär är alltså att man måste vara 

beredd på att ”justera” familjelivet och att man som även Välimäki et al. (2009) 

hävdar måste ha en förstående och flexibel äkta hälft som kan ta mer ansvar 

hemma, annars skulle det inte fungera. En flexibel man är positivt för en 

kvinnas möjligheter till att göra karriär (Välimäki et al. 2009). Att skapa sociala 

nätverk kan vara viktigt för möjligheten till att uppnå ledarpositioner (Eagly & 

Carli 2007), därmed blir det också viktigt att ha en man som kan ställa upp 

hemma. Om kvinnor ska få möjlighet att delta på sociala arrangemang som till 

till exempel kvinnoträffar eller andra viktiga fritidsysslor kräver det att mannen 

engagerar sig mer hemma. 

Att många av kvinnorna offrar sina karriärmöjligheter för att de lägger ner mer 

tid på familjen bekräftas av det Anderson et al. (2010) kom fram till i sina 

studier, där de såg en viss indikation på just detta att vissa kvinnor väljer att 

stanna på nivån under delägarskap på grund av de ökade kraven och pressen 

denna position medför, och inte minst de negativa konsekvenser det medför 

på familjelivet. Det var alltså ett eget val och en önskan för vissa av 

intervjuobjekten. För att nå de allra översta positionerna eller delägarskap är 

vissa tvungna att skaffa barnvakt och hemhjälp om också mannen jobbar 

mycket, detta blir inte aktuellt då de inte tycker det är värt att offra så mycket 

tid med barnen från båda föräldrarnas sida.  Gregory och Milner (2009) 

poängterar dock att det är de som är ensamstående eller de som lever med en 

partner som strävar efter att vara på topp som har bäst chanser till 

avancemang, dessa tenderar att sträva efter ett typiskt ”manligt” 

karriärmönster, vilket betyder att jobben får större prioritet än familjen. De ger 

inte upp sin karriär eftersom de tjänar tillräckligt mycket för att kunna anställa 

hemhjälp eller barnvakt.  

Som många av respondenterna berättade är revisorsbranschen tuff om man 

vill vara på topp. Ska man bli delägare i en revisionsbyrå så räcker det definitivt 

inte att jobba deltid, det är heltid som krävs och en revisor måste vara 
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tillgänglig nästan dygnet runt och vara till hands om kunder vill nå dem både 

på kvällstid och helg. Kan man inte engagera sig i företaget på detta sätt så är 

chansen liten eller i stort sett obefintlig till att bli befordrad till högre 

chefspositioner eller till delägarskap. 

 

6.3.        Organisationskultur 

Det är en tydlig mansdominans i samtliga revisionsbyråer. Detta gäller både 

i och utanför organisationerna då det från två av kvinnorna kom fram att 

de hade upplevt kunder som krävde en manlig revisor, och när de kom för 

att träffa dessa kunder hade kunden frågat om det var sekreteraren som 

kom. Dessa förhållningssätt stöttas av Due Billing och Lundholm (2007) 

som menar att hur ett jobb anses vara maskulint eller feminint ofta handlar 

om vad som framhävs i organisationen och hur detta går ihop med 

samhällets föreställningar och antaganden om män respektive kvinnor. Om 

revisionsbyrån anses vara en mansdominerad organisation och attityden 

bland kunderna också är styrd av att det maskulina har fördelar kan detta 

vara faktorer som påverkar kvinnors möjligheter till att göra karriär i dessa 

organisationer trots att de har den kompetens, de erfarenheter och 

egenskaper som krävs för att uppnå en ledarposition eller delägarskap. Om 

en kvinna inte passar in som den maskulina ledartypen kan kvinnor få 

problem med att bli värderade på samma sätt som män trots att de har de 

egenskaper som passar in (Paris 2004). Då det i intervjuerna kom fram att 

kulturen i dessa revisionsbyråer är präglat av mansdominans påverkar det 

också kvinnornas möjligheter till att göra karriär.  

Motsägelser som kom fram i intervjuerna var att samtliga kvinnor kände att 

deras åsikter blev hörda på samma sätt som en mans. Trots detta var det 

några som kände att det inte finns samma förståelse för kvinnor som det 

gör för män, och att de istället hörs utifrån sin position. Därmed blev 

männen hörda mer än kvinnorna eftersom det är flest män i 

ledarpositionerna. Att kvinnornas synpunkter här blir sedda på som 

avvikelser från den ”manliga normen” kan bero på att kvinnorna är i 

minoritet i ledarpositionerna och det förväntas att de ska uppträda på 

samma sätt som männen. Kvinnor som träder in i mansdominerade 

organisationskulturer måste anpassa sig till normen (Wittbom 2006). 

Kanter (1977) diskuterar att när kvinnor blir en minoritet blir de speciellt 

uppmärksammade och det förväntas också att de ska uppträda på ett visst 
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sätt. Detta sätter press på uppträdandet och den dominerande kulturen blir 

ännu starkare (Rosenberg 2001). Här kan det bli så att de kvinnor som 

försöker att uppnå ledarpositioner är tvungna att följa denna 

mansdominerade kultur eller anstränga sig för att uppträda på ett förväntat 

sätt, något som återigen kan leda till att de inte känner att de får vara sig 

själva om de vill bli chef eller delägare. Till slut inser de att det inte är värt 

att anstränga sig för att uppträda på ett visst sätt och ger upp möjligheten 

till att göra karriär i organisationen. 

Samtliga revisionsbyråer säger att de jobbar för att få fler kvinnor in i 

ledningen och i delägarpositionerna men organisationskulturen är 

fortfarande präglat av mansdominans. Detta blir två motsägelser och 

mansdominansen blir något av en underliggande norm som påverkar 

arbetet med att ge kvinnor möjligheter till att uppnå ledarpositioner. En 

viktig fråga blir vem som säger att de jobbar för att få in fler kvinnor i 

ledande positioner, eftersom det då är flest män som är ledare eller 

delägare är det då de som också är med och bestämmer att de vill ha flera 

kvinnor i dessa positioner eller blir detta då bara ord? Det kan bli så att de 

säger att de har en massa planer för att ge fler kvinnor möjligheter till att 

uppnå ledarpositioner men att de i verkligheten inte gör så mycket med 

detta. De yngre kvinnorna ser detta som positivt och tror att fler kvinnor 

kommer att inneha ledarpositioner eller bli delägare inom några år medan 

de äldre som har jobbat i organisationen längre säger att det inte har blivit 

några större förändringar. Enligt Wittbom (2006) kan upprättandet av 

jämställdhetsplaner som aldrig leder till handling ses som rena 

skenhandlingar. Kanske det i dessa revisionsbyråer är så att det här blir 

”fina” ord då själva kulturen fortfarande präglas av mansdominans. Det 

kan vara stor skillnad mellan officiella uttalanden från företagsledningen 

och det som verkligen sker i praktiken (Abrahamsson 2002). Enligt Kanter 

(1977) så väljer individer sådana som liknar en själv, alltså homosexuell 

reproduktion. I dessa organisationer kan det bli så att män hellre väljer 

andra män till deras chefsposition. Även om de säger att de jobbar för att 

få in fler kvinnor till dessa positioner, blir de osäkra på kvinnors sätt att 

leda på och som nämnts ovan kan då kvinnorna ses på som en avvikelse 

som leder till denna osäkerhet. Det här är också en faktor som kan 

begränsa kvinnornas möjligheter till att göra karriär i revisionsbyråerna och 

stärker den mansdominerade kulturen ytterligare. 
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Då samtliga intervjuobjekt menade att det är en tydlig mansdominans i 

ledningen verkar det också som att de flesta ser upp till dessa ledare. Som 

också tagits upp under inställningsrubriken kan detta göra att kvinnorna ser 

sig tvingade till att ändra sina egenskaper för att de känner att de måste ha 

samma fokus som flertalet i ledningen. Ely (1995) diskuterar detta och 

menar att i organisationer där kulturen i hög grad påverkas av 

mansdominans kommer kvinnor att värdera mäns egenskaper som 

viktigare än sina egna. Detta går återigen tillbaka på det Wittbom (2006) 

diskuterar, att kvinnor i en mansdominerad organisationskultur blir 

tvingade att följa normen. Det är viktigt att återigen påpeka att det var en 

stor variation i kvinnornas ledaregenskaper, de som till exempel är 

relationsorienterade känner sig tvingade till att bli mer 

prestationsorienterade och på detta vis så är organisationskulturen med och 

påverkar sättet att leda på. Det finns här en risk för att kvinnorna i 

revisionsbyråerna upplever detta som ett grupptryck som de inte vill ta del 

av och därför söker de sig inte uppåt i hierarkin utan nöjer sig med den 

ställningen de har i organisationen. Det blir då som ett dolt och 

underliggande hinder för möjligheten att göra karriär i denna bransch. 

Ordet hemmafru, som kan tyckas vara en gammaldags benämning kom 

upp under hinderområdet, detta ansågs göra att män får färre hinder än 

kvinnor när de ska göra karriär i branschen. Detta kan även relateras till 

organisationskulturen. Det är inte säkert att det är så att männen har en 

hemmafru som tar hand om hushållet och barnen. Det blir något andra i 

organisationen antar, då det kan vara en slags underliggande norm i 

revisionsbyråer . 
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7. Reflektioner 

Här presenteras det mest centrala och konkreta vi har kommit fram till med vår 

undersökning, då det är svårt att dra några direkta slutsatser på ämnet har vi valt att kalla 

detta avsnitt för reflektioner. Huvudområdena inställningar, hinder och organisationskultur 

kommer inte att bli satta i egna rubriker men bli diskuterade på en egen mer generell basis. 

Det kommer tydligt fram i den här undersökningen att de studerade 

revisionsbyråerna styrs utifrån ett manligt perspektiv, alltså med en stark 

mansdominans. Denna mansdominans blir en slags norm som automatiskt 

skapar begränsningar och hinder för kvinnors möjligheter att göra karriär. Det 

är motsägelser från olika sidor när det gäller det här ämnet. Organisationerna 

säger att de jobbar för jämställdhet när det handlar om kvinnors möjligheter 

till att bli ledare eller delägare. Det framstår som att de ska ha bättre 

möjligheter än männen eftersom kvinnorna redan är underrepresenterade i 

dessa positioner samtidigt som det är inställningar i dessa revisionsbyråer som 

indikerar att kvinnor inte kan leda organisationen på samma sätt som männen. 

De blir på ett sätt satta i ett fack för att de är kvinnor. Även om det visar sig 

att alla kvinnor har olika ledarskapsstilar, alltså att några har en mjukare 

ledarskapsstil medan andra ett hårdare sätt att leda på och att de båda är 

transaktionella eller transformativa i sina stilar verkar det vara bestämt att alla 

kvinnorna på ett sätt bara har mjuka och transformativa egenskaper. 

Ledarskapstilarna ligger alltså mer i individen själv som Alvesson och Due 

Billing (2000) anser, mer än att kvinnor och män har olika stilar som Eagly och 

Carli (2007) diskuterar. Även om det ligger hos individen själv så är det på ett 

sätt förutbestämt att kvinnor och män har olika egenskaper och att de blir 

bedömda utifrån ett könsperspektiv och inte hur de själva är som människor. 

Detta är något som återigen medför att kvinnors möjligheter till en 

karriärutveckling i dessa revisionsbyråer hindras. 

Att avancera i hierarkin i revisionsbranschen handlar mycket om lönsamhet 

och prestation, därför blir de kvinnor som är mer mot den mjukare sidan, 

tvungna att ändra sina egenskaper för att överensstämma med de krav som 

ställs i organisationen om de överhuvudtaget ska ha en möjlighet till att uppnå 

en topposition. De måste med andra ord anpassa sig till en mansdominerad 

organisationskultur och det gör att det även blir svårt att ändra synen i hela 

organisationen. Med synsättet att alla är olika och att det inte finns någon 

bestämd egenskap för kvinnor så gäller ju detta naturligt också männen, med 

skillnaden att männen inte blir satt i ett fack på samma sätt som kvinnorna. 
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Det blir på så sätt lättare för männen än kvinnorna att uppnå ledarpositioner 

och delägarskap på grund av inställningarna till det kvinnliga sättet att leda en 

organisation på.  

Ett tydligt mönster för vad som kan ligga till grund för dessa inställningar runt 

ett kvinnligt ledarskap är familjeansvaret. Även om kvinnorna vill uppnå dessa 

ledarpositioner ligger det en viss press på dem när det gäller ansvaret för hem 

och barn. Det är på ett sätt bestämt att kvinnan ska offra mer tid på hem och 

barn även om det hos många kvinnor finns andra prioriteringar också. Att en 

kvinna och en man har delat ansvar eller att mannen tar mer ansvar hemma 

verkar inte lika aktuellt som att kvinnan tar på sig det mesta av ansvaret. Det är 

som en förutbestämt norm i dessa organisationer. Även om det inte diskuteras 

så högt om att det är så blir det en tanke som ligger hos de som ska befordra 

sina anställda. Detta är en bransch som kräver tid och engagemang hos den 

anställda.  En man blir vald framför en kvinna för att den ”typiske mannen” 

tar sig mer tid på arbetsplatsen än vad en kvinna gör eftersom det anses att 

kvinnan då har mer ansvar för barn och hem som också är tidkrävande. En 

fråga är då vem denne ”typiska mannen” är. Kan han inte ta ansvar för 

familjen på samma sätt som kvinnan? Då det förväntas att män tar mer och 

mer ansvar i familjelivet (Burke 2010), måste detta också genomföras och inte 

bara vara ”prat”. Om synsättet ändras till att kvinnan och mannen ska ha detta 

ansvar på samma nivå eller att mannen också kan ställa upp mer när det gäller 

hem och barn kommer detta att öppna möjligheter för kvinnorna till att 

avancera i hierarkin i dessa revisionsbyråer. Det visar sig att de som har män 

som ställer upp hemma inte ser det som något problem att ha någon 

ledarposition eller bli delägare. Då det inte är något hinder hos kvinnorna i sig 

själv, varför ska det då vara ett hinder för organisationen? Eftersom det 

tydligtvis krävs en del uppoffringar för att nå dessa toppositioner, varför ska 

det då vara skillnader i vad kvinnorna är villiga att offra i förhållande till 

männen? För att inställningarna runt detta ska ändras blir hela 

organisationskulturen tvungen att ändra sig oavsett om de i dessa 

revisionsbyråer officiellt säger att de jobbar för jämställdhet bland chefer och 

delägare eller inte. Det hjälper inte att säga att detta är något organisationerna 

strävar efter, det måste också göras något med det i praktiken. Detta blir enligt 

Wittbom (2006) diskuterar en form av passivt motstånd där de säger att de 

jobbar med att öka kvinnornas möjligheter till att uppnå ledarpositioner på 

samma sätt som män men att det aldrig riktigt sker.  
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Detta passiva motstånd blir inte bara något som hindrar kvinnornas 

möjligheter till att göra karriär i revisionsbyråerna men också något som kan 

hindra organisationens utveckling i sig på lång sikt.  Då organisationskulturen 

är präglad av mansdominans och ett starkt prestationsfokus blir detta en för 

enkelriktat syn i organisationen, något som hämmar möjligheten att se 

revisionsbyrån från andra sätt. Väljer delägare och chefer enbart de som liknar 

dem själva blir inte alla resurser tillvaratagna på. Enligt Jackson och Parry 

(2008) är det viktigt att ta tillvara de resurser som är tillgängliga i en 

organisation. Då fokus i revisionsbyråerna är kompetens och lönsamhet måste 

de också tänka över vad som är lönsamt. Att ta tillvara på kvinnors 

synpunkter, egenskaper och kompetens blir då positivt för organisationen som 

gör att det också blir viktigt att ge alla, oavsett kön, samma möjligheter till att 

avancera i hierarkin. För att uppnå detta blir det väsentligt att gå till botten 

med varför det fortfarande är inställningar i organisationskulturen som utgör ett 

hinder för kvinnornas möjligheter till att bli chef eller delägare i dessa 

revisionsbyråer och fördjupa sig i vad dessa kan bero på. Betydelsefullt blir det 

också att se detta i ett framtidsperspektiv. Kommer det om några år att vara 

flera kvinnor i ledar- och delägarpositioner i revisionsbyråer eller kommer det 

fortsätta att vara en långsamt gående process?  
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8. Trovärdighetsdiskussison 

Här presenteras olika faktorer som kan påverka trovärdigheten i detta arbete 

Det är nödvändigt att uppmärksamma trovärdigheten i detta arbete då det 

finns flera områden som påverkar den. Speciellt är det viktigt att läsaren tänker 

på att detta är en undersökning som bara har pågått i tio veckor och att det då 

är begränsat hur mycket tid och resurser som använts. Kylén (2004) diskuterar 

tillförlitlighet och påpekar att det bara är i de tillfällen respondenterna är få och 

resurserna stora nog för att fokus ska ligga på alla intervjuade. I det här arbetet 

är populationen, alltså intervjuobjekten bara åtta kvinnor vilket utgör en liten 

del av den faktiska populationen i revisionsbranschen. Detta medför att det 

inte är säkert att alla uppfattningar runt inställningar, hinder och 

organisationskultur kommer fram. Då populationen bara representerar fyra 

revisionsbyråer i Sverige är det också svårt att säga om detta gäller hela 

revisionsbranschen även om det diskuteras på en generell nivå.  

Eftersom valet här är en kvalitativ ansats är det större chans för att 

respondenten svarar mer trovärdigt och utförligt än vid en kvantitativ 

datainsamling (Kylén 2004), i vilket fall är det relevant att påpeka att detta är 

intervjuer som har föregått i sammanträdesrum där vi har varit två intervjuare 

och respondenten har varit ensam med oss ansikte mot ansikte. 

Intervjuareffekten (Groves & Kahn 1979 refererad i Jacobsen 2002) kan 

därför ha påverkat respondenten. Intervjuareffekten är en situation där den 

intervjuade uppför sig onormalt för att intervjuerna är i närheten och upplevs 

därför som ett irritationsmoment när respondenten ska fokusera. Vi hade 

också med oss en bandspelare vilket också kan fungera som ett 

irritationsmoment för intervjuobjektet. 

Intervjuerna har gjorts med en öppen intervjuform med hjälp av en 

intervjuguide presenterad av Bryman och Bell (2007), där vi följde de tre 

huvudrubrikerna inställningar, hinder och organisationskultur. Dessa blev 

presenterade för vart och ett av intervjuobjekten och i den grad vi kunde 

försökte vi att ”hemlighålla” att det faktiskt handlar om kvinnors möjligheter 

till att göra karriär i revisionsbranschen som var det vi ville få fram. Detta 

gjorde vi helt fram till rubriken organisationskultur där vi direkt nämnde 

kvinnors karriärmöjligheter. Detta var något vi gjorde medvetet för att det inte 

skulle verka för styrt om vi avslöjat vårt huvudområde i början av intervjun. 

Det är därför viktigt att påpeka att intervjuobjekten har haft möjlighet att 

diskutera med varandra mellan intervjuerna när vi återkommit till samma 
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kontor på olika dagar och därför kan de ha skapat förutfattade meningar innan 

intervjuerna och därmed också vetat att det var kvinnors möjligheter till 

karriärutveckling vi ville fram till redan i starten av intervjuerna. 

Övriga väsentliga faktorer som också kan ha påverkat trovärdigheten i arbetet 

är åldern bland kvinnorna vi intervjuat, variationen i ålder är allt ifrån 26 till 58 

men bland dessa var fem av respondenterna i 30-årsåldern vilket också kan ha 

påverkat svaren vi har fått då kvinnorna befinner sig i olika livssituationer. Det 

är också viktigt att poängtera att vi i referensramen fått viss information via  

Internet och e-post från de anställda, vilket kan anses som mindre pålitligt i 

vissa fall då det är källor som ständigt ändras, information läggs till, tas bort 

eller ändras med jämna mellanrum. Det finns en hel del välkända adresser, 

som är pålitliga, men också mer privata hemsidor, som inte har ett välkänt 

ursprung eller en namngiven författare. Trots detta valde vi att använda 

Internet och e-post eftersom vi strävar efter att få så aktuell information som 

möjligt, då det är lagar som ändrats och sidorna som använts har välkända 

upphovsmän. Vi gör bedömningen att det är upp till läsaren själv att bedöma 

tillförlitligheten i referensramen.  
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Bilaga 1: Statistik via mail 10-04-01 från Revisornämnden 
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Bilaga 2: Frågor och svar angående företagsinformation 

Hej!  

 
Vi var och intervjuade dig för någon vecka sen och vill först och främst tacka 
för att du ställde upp! Vi undrar nu bara om du skulle kunna hjälpa oss med 
lite ytterligare information om företaget? Vi skulle vilja ha reda på hur många 
anställda ni har i Sverige och hur många delägare ni har, och hur det är fördelat 
på kvinnor och män. Vore tacksamma om ni kunde hjälpa oss! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Sara och Elin 
 
 
Hej!  

 
Tack själva, intressant ämne. Här kommer dagsaktuella siffror:  

 
2102 anställda varav 1156 kvinnor  
159 partner varav 19 kvinnor 

 
Hör av er om ni har några ytterligare frågor.  
 
 

Ernst & Young ®  
Ernst & Young AB  

 Auktoriserad revisor | Senior Manager  
   
Box 477, 651 11 KARLSTAD  
  
   
Thank you for considering the environmental i. 

 

Hej, 
 
Självklart ska ni få ytterligare information om PwC.  
 
Vi är 3600 medarbetare, fördelat på 125 orter. Globalt är vi 163 000 medarbetare, 
fördelat på 151 länder. ÖPwC ägs av 242 i företaget verksamma partners. Av dessa är 43 
kvinnor, vilket motsvarar 18 %. Målet är att minst 30 % ska vara kvinnor.  

 
 

Vi har 10 % kvinnor i högsta ledningsgruppen. Målet är att uppnå en fördelning i högsta 
ledningsgruppen lägst i nivå med medianvärdet för privata tjänsteföretag, vilket är 25 %.  
 
Antal anställda kvinnor 2030, antal chefer 117, Antal anställda män 1395, antal chefer 
178.  
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Hör gärna av er igen om ni har andra förfrågningar, 
Lycka till med uppsatsen! 
 
______________________________ 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
Box 351 
651 08 Karlstad 
Besöksadress: Hamntorget 1 
 
 

Hej! 

 Jag bifogar lite Deloitte fakta, som utlovat. 

 Antal anställda världen: 165 000 (fördelat på 140 länder) 

Antal anställda Sverige: 1 145 (fördelat på 30 kontor) 

Antal ”Partners” (delägare) i Sverige: 78, varav 9 kvinnor. (Inte så jämlikt, alltså) 

 
Auktoriserad Redovisningskonsult | Accounting 

Deloitte AB 

 

Box 488, 651 11 Karlstad, Sweden | Visiting address: 

Herrgårdsgatan 16 

 

Hej Sara 

  
Här kommer lite svar på dina frågor. KPMG AB har 1468 stycken anställda. 

 87 delägare, varav 9 st är kvinnor. Ni kan läsa mer om KPMG här: 
http://www.kpmg.se/pages/100010.html 
  

Med vänlig hälsning 
 

  

Communications 

KPMG AB, Stockholm Office 

Visiting address: Tegelbacken 4 A 

Mailing address: P.O.Box 16106 

S-103 23  STOCKHOLM, Sweden 

 

 

 

 

 

http://www.kpmg.se/pages/100010.html
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Bilaga 3: Intervjufrågor 

 
 

Grundläggande frågor 
 

 Ålder?  

 Civilstatus? 

 Antal år i företaget?  

 Position? 

 Arbetsuppgifter?  
 
Inställningar 
 

 Berätta hur du känner att möjligheten är till att göra karriär i 
organisationen. 

 Hur är dina personliga inställningar till att jobba sig uppåt och bli chef 
eller delägare? 

 Berätta hur du själv tror du skulle fungera som ledare. 

 Har du någon typisk ledaregenskap? 

 Ser du någon utmärkande ledaregenskaper hos dina chefer? 
 
Hinder 
 

 Berätta om du själv upplever att det är några begränsningar för att 
avancera i organisationen både när det gäller en chefsposition eller 
delägarskap, kom gärna med några exempel. 

 Upplever du att det finns någon viss nivå där du inte ser möjligheten till 
att avancera vidare i organisationen?  

 Är det skillnader i möjligheter till att bli delägare och att bli chef? 
 

 
Organisationskultur 
 

 Berätta hur du själv känner att organisationen är styrd med tanke på 
manliga och kvinnliga ledare. 

 Upplever du att dina synpunkter och åsikter blir hörda på samma sätt 
som dina manliga kollegors? 

 Är det några skillnader på kvinnor och män när det gäller möjligheterna 
till att uppnå en chefsposition eller bli delägare i organisationen? 
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Övriga frågor 
 

 Har du något som inte har kommit fram under denna intervju som du 
vill tillägga? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


