
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Examensarbete, 15 hp, för  
Kandidatexamen i Företagsekonomi: Redovisning och Revision 
VT 2021 

 

 

Kvinnors karriärmöjligheter i 
revisionsbranschen 
- En studie om faktorer som påverkar kvinnors 

möjligheter att bli delägare 
 

Arlinda Suljevic och Artila Tafarshiku 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

Författare  
Arlinda Suljevic och Artila Tafarshiku 

Titel  
Kvinnors karriärmöjligheter i revisionsbranschen - En studie om faktorer som påverkar kvinnors 
möjligheter att bli delägare 

Engelsk title 
Women’s career opportunities in the auditing industry - A study of factors that affect women's opportunities 
to become partners 

Handledare  
Alina Lidén 

Examinator  
Heléne Tjärnemo 

Sammanfattning 
Revisionsbranschen är en mansdominerad bransch som är känd för att ha lägst andel kvinnor bland dem 
ledande positionerna. Kvinnor har stött på olika hinder och haft svårare att nå högre positioner än män, 
men på senare år har branschen blivit mer jämställd. Studier har visat att könsfördelningen inom 
delägarkretsen har förändrats till det bättre. Syftet med denna studie är att undersöka kvinnliga delägares 
uppfattningar av faktorer som påverkat kvinnors möjligheter att bli delägare i medelstora och stora 
revisionsbyråer samt om de uppfattar att dessa faktorer fortfarande finns.  
 
Studiens teoretiska referensram fokuserar på revisionsbranschen och strukturella teorier. I studien har ett 
kvalitativt tillvägagångssätt använts för att få en djupgående förståelse om hur kvinnliga delägare upplever 
att olika faktorer har påverkat dem att bli delägare samt om de upplever att en förändring har skett i 
branschen. Vi har genomfört sex semistrukturerade intervjuer med kvinnliga delägare från fyra olika bolag.  
 
Resultatet av empirin visar att de kvinnliga delägarna inte upplevt hinder för att nå delägarskap. Det enda 
hindret som påverkar möjligheterna för att bli delägare är varje individs egna egenskaper, ambitioner och 
mål. Föräldraskap ses inte som ett hinder av delägarna, däremot upplever de att kombinationen av familj 
och karriär kan upplevas vara svår. Delägarna upplever att det har skett en förändring bland 
könsfördelningen i delägarkretsen och att branschen är under utveckling. Med den här studien vill vi bidra 
till en ökad förståelse kring vilka hinder som påverkar kvinnors avancemang inom revisionsbranschen. 
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Abstract 
The auditing industry is a male dominated industry that is known for having the lowest proportion of women 

among the leading positions. Women have encountered various obstacles and found it more difficult to 

reach higher positions than men, but in recent years the industry has become more equal. Studies have 

shown that the gender distribution within the circle of partners has changed. The purpose of this study is 

to investigate female partners’ perceptions of factors that have affected women’s opportunities to become 

partners in medium-sized and large auditing firms and whether they perceive that these factors still exist.  

 

The study's theoretical framework focuses on the auditing industry and structural theories. A qualitative 

approach was used to gain an in-depth understanding of how female partners feel that various factors 

have influenced them to become partners and whether they feel that a change has taken place in the 

industry. We conducted six semi-structured interviews with female partners from four firms.  

 

The results show that the female partners don’t experience obstacles to achieve partnership. The only 

obstacle is each individual's own characteristics, ambitions and goals. Parenting is not seen as an 

obstacle by the partners. However, they experience that the combination of family and career can be 

difficult. The partners feel that there has been a change in the gender distribution in the co-owner and 

that the industry is still changing. With this study, we want to contribute to an increased understanding of 

the obstacles that affect women's advancement in the auditing industry. 
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1. Inledning 

I vår uppsats har vi valt att fokusera på kvinnor inom revisionsbranschen. Tidigare 

forskning visar att det finns olika faktorer som påverkar kvinnor att avancera i sin karriär. 

En undersökning visar att andelen kvinnor bland delägare i revisionsbolag har ökat vilket 

gjorde att det blev intressant att undersöka. Utgångspunkten i denna studie fokuserar på 

teorier om genus för att beskriva vilka normer och uppfattningar som finns inom 

revisionsbranschen som gäller kvinnor och deras möjligheter att utvecklas i karriären 

genom att bli delägare. Vi undersökte om de kvinnliga delägarna upplevt att en förändring 

kring faktorerna som påverkar kvinnors möjlighet att göra karriär i revisionsbranschen 

har skett från när de började i branschen jämfört med nu. Med uppfattningar syftar vi på 

erfarenheter, tolkningar, tankesätt och åsikter. Möjligheten och förutsättningarna för att 

göra karriär för kvinnor och män är viktigt på individnivå, branschnivå och samhällsnivå. 

 

Sverige ligger på första plats som det mest jämställda landet i Europa enligt 

undersökningar som tagits fram av European Institute for Gender Equality (2020). 

Sverige fick 83,8 av 100 poäng vilket är 15,9 poäng mer än EU:s totala poäng. Trots att 

Sverige kommit långt som ett jämställt land finns det fortfarande skillnader (The 

European Institute for Gender Equality, 2020). En annan undersökning som Realtid 

(Sellebråten, 2021) gjort visar att Sverige snart ligger sämst till i Norden när det gäller 

jämställdhet i näringslivet. Andelen kvinnor i ledningsgrupper i svenska bolag har ökat 

minimalt. Enligt prognosen som Realtid (Sellebråten, 2021) tagit fram, visar det sig att 

antalet kvinnor i de högre positionerna kommer vara detsamma som män först år 2042. 

 

I Sverige finns det en diskrimineringslag (SFS 2008:567) vars syfte är att motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Det 

vill säga att alla ska behandlas lika. Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) hindrar inte 

åtgärder som strävar efter att främja jämställdhet vilka utgör ett undantag från att alla ska 

behandlas lika. En åtgärd för att främja jämställdhet är könskvotering. Könskvotering 

innebär att en jämn fördelning, där andelen kvinnor respektive män är 40–60%, bestäms 

i förväg. Det finns en risk med könskvotering då företagen kan fokusera på könet för att 

fylla kvoten och inte på kompetensen personen har. Det är viktigt att företagen inte 
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glömmer varför man använder verktyget och har en tydlighet i rekryteringsprocessen 

kring att anställa en person som är kompetent och könet som behövs för att uppnå 

jämställdhet (Jers, 2021). 

 

I tidningen Balans (Lennartsson, 2021) har en jämställdhetsundersökning gjorts. I 

undersökningen visas att i de största revisions- och rådgivningsbyråerna har andelen 

kvinnor bland delägarna ökat från 16,7% till 27,2% sedan 2012. På nio år har alltså 

andelen kvinnliga delägare ökat med 10,5 procentenheter, det vill säga cirka 1,17 

procentenheter per år. 

 

Figur 1  

 

Jämställdhetsutveckling 2012–2021 

 

Kommentar: Hämtad från Tidningen Balans (2021, Stycke 1). Balans jämställdhetsundersökning 2021.  

 

Det finns en stor skillnad mellan byråerna menar författaren (Lennartsson, 2021). I tabell 

1 syns skillnaden i andel kvinnor i ledande position på de åtta största byråerna. Grant 

Thornton är branschledare inom jämställdhet med högst andel kvinnor som delägare 

medan BDO, KPMG och Mazars har lägst andel kvinnor som delägare. Bland styrelse, 

VD, ledningsgrupp samt övriga chefer visar tabellen att det är mer jämställt (Lennartsson, 

2021). 



 

3 

 

 

 

Figur 2  

 

Andel kvinnor i ledande position på de åtta största byråerna 2020 

 

Kommentar: Hämtad från Tidningen Balans (2021, Stycke 8). Balans jämställdhetsundersökning 2021. 

 

Huvudregeln för att bli en partner i revisionsföretag är att samtliga delägare ska vara 

revisorer men det finns undantag för aktiebolag som är registrerade revisionsbolag 

(Revisorinspektionen, 2021). I tidningen Civilekonomen har Axelsson (2017), tittat på 

vad som krävs för att bli delägare. Axelsson (2017) skriver att en av tio når målet att bli 

delägare bland de som börjar på ett Big four företag och att det tar minst tio år för att 

komma dit. För att avancera i karriären och bli delägare i ett revisionsbolag krävs det att 

vissa steg måste uppfyllas. För att bli delägare eller partner som det också kallas för, 

röstas man in av de nuvarande delägarna (Axelsson, 2017). 

 

Enligt författarna Elg et al. (2009) är revisionsbranschens strukturer, normer och 

värderingar grundade på ett manligt perspektiv. De informella och formella strukturerna 

påverkas även av de manliga normerna och värderingarna. Att män har ett inflytande i 

strukturer och värderingar i revisionsbranschen är en orsak till att könsfördelningen är 
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jämnare längre ner i hierarkin medan den är ojämn ju högre upp i hierarkin man kommer. 

Manliga arbetserfarenheter ligger till grund för individers karriärutveckling vilket leder 

till att kvinnors karriärer påverkas. En mans karriärutveckling tar inte hänsyn till bland 

annat moderskap som har en stor påverkan ur ett kvinnligt perspektiv (Elg et al. 2009; 

Elg & Jonnergård, 2004). 

1.1 Problematisering 

Revisionsbranschen är känd för att vara mansdominerad och var en av de branscherna i 

Sverige som haft lägst antal kvinnor i de högre positionerna för ett decennium sedan 

(Wallerstedt & Öhman, 2012). Antalet kvinnliga delägare i de största revisionsbolagen i 

Sverige har ökat, men trots det så är det en bit kvar till att det blir jämställt i 

delägarkretsen. För att klassas som en jämnt könsfördelad arbetsplats krävs att 40–60% 

är kvinnor och att 40–60% är män (Arbetsmiljöverket, 2021). Tidigare forskning tyder på 

att arbetsfördelningen, löner och befordran, sociala nätverk, dominerande normer och 

värderingar samt respekt för privata förpliktelser är viktiga för att förstå kvinnors 

integration i organisationer. Hierarkier och arbetsfördelningar är könsbestämda eftersom 

de bygger på underliggande antaganden om vem som är lämplig att ta ansvar och ha 

auktoritet (Elg & Jonnergård, 2004; Whiting et al., 2015). 

 

Den ojämna könsfördelningen bland delägare i revisionsbranschen beror på olika 

faktorer. De olika barriärerna som hindrar kvinnor från att avancera i yrket är acceptans 

av kvinnor som ledare, balans mellan arbete och privatliv, framstegsmöjligheter och tro 

om framgång (Coetzee & Moosa, 2020). En kvinna har svårare till avancemang än vad 

en man har och det visas tidigt i karriären. Det kvinnliga moderskapet har stor inverkan 

på kvinnors möjligheter för att kunna klättra i karriären och ta en ledande position. Även 

om allt fler män har börjat ta ansvar för både hemmet och barnen, bär kvinnan det största 

ansvaret (Månsson et al., 2013). 

 

Ett resultat av kvinnors brist på framsteg är fenomenet “glastaket”. Det finns tidigare 

forskningar som menar att glastaket är en osynlig barriär som begränsar kvinnor från att 

klättra i arbetskarriären. För att komma upp till de höga positionerna krävs det att krossa 

glastaket och ta sig upp över det (Coetzee & Moosa, 2020). De vanligaste faktorerna som 

begränsar kvinnor att avancera är organisationers värderingar, strukturer, kulturer och de 
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olika ledarnas uppfattningar (Coetzee & Moosa, 2020; Drake et al., 1996). Tiron-Tudor 

& Faragalla (2018) skriver att könsskillnader finns för att skapa ett socialt system, där 

befolkningen bär ansvaret för vissa arbetshandlingar. Det finns alltså i grund och botten 

ojämlikheter som har kön som källa för att skapa skillnad i grad av ansvar och 

huvudproblemet är att det finns en tendens för en grupp att bli dominerande och kanske 

även trycka ner den andra (Tiron-Tudor & Faragalla, 2018). 

 

Enligt Callius (2017) är det fler kvinnor som skaffar högre utbildning än män de två 

senaste decennierna och prognoser visar att trenden kommer att hålla i sig. Högutbildade 

kvinnor kommer innebära en positiv utveckling om fler kvinnor får mer makt i arbetslivet. 

Kvinnor kommer att få bättre jobb, mer ansvar och bättre löner vilket kommer bidra att 

till en utveckling för jämställdheten. Idag ser unga kvinnor att de inte kan nå chefsposition 

på grund av sitt kön. Att fler kvinnor blir chefer har också betydelse vid rekryteringen då 

människor omedvetet väljer personer som är lik sig själv (Callius, 2017). 

 

Det är tydligt att kvinnor haft svårare än män att avancera och nå högre positioner i sin 

karriär, däremot har det blivit mer jämställt i revisionsbranschen på senare år. I en nyare 

studie (Axelsson, 2021) visar det att en förändring i könsfördelningen inom 

delägarkretsen i revisionsbranschen har skett. Könsfördelningen har blivit jämnare på 

senare tid. Förändringen i jämställdhet inom delägarkretsen är anledningen till att denna 

studie ska undersöka hur kvinnliga delägare uppfattar att de påverkats av olika faktorer i 

deras karriär samt väg till att bli delägare. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka kvinnliga delägares uppfattningar av faktorer 

som påverkat kvinnors möjligheter att bli delägare i medelstora och stora revisionsbyråer 

samt om de uppfattar att dessa faktorer fortfarande finns. 

1.3 Frågeställningar 

● Hur uppfattar kvinnliga delägare att olika faktorer påverkat dem att bli delägare? 

Om det fanns faktorer som har påverkat dem, uppfattar kvinnliga delägare att 

dessa fortfarande finns kvar? 
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● Hur uppfattar kvinnliga delägare förändringen i könsfördelningen bland 

delägarkretsen?  

1.4 Avgränsningar 

Denna studie riktar sig mot kvinnliga delägares uppfattningar i revisionsbranschen. 

Studien har även avgränsats geografiskt och undersöker enbart kvinnor som är delägare i 

revisionsbyråer i Sverige. 

1.5 Disposition 

Kapitel 1 – Inledning 

I det första kapitlet av denna studie presenteras relevant bakgrundsinformation om ämnet. 

Därefter kommer en problematisering, syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med 

studiens avgränsningar. 

 

Kapitel 2 – Teoretisk referensram  

I andra kapitlet presenteras den teoretiska referensramen som är till grund för denna 

studie. Kapitlet är indelat i två delkapitel, Revisionsbranschen och Strukturella teorier. 

 

Kapitel 3 – Metod  

I tredje kapitlet går vi igenom studiens undersökningsmetod. Först presenteras 

forskningsstrategi. Därefter kommer forskningsmetod, litteratursökning, intervjuer, urval 

och etiska överväganden. Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet samt tas kritik 

kring metoden upp. 

 

Kapitel 4 – Empiri 

I fjärde kapitlet redogörs studiens empiri. Empirin har delats in i olika kategorier som är 

relevanta för studien. 

 

Kapitel 5 - Analys 

I femte kapitlet analyseras den insamlade empirin med de väsentliga delarna i studiens 

teoretiska referensram. 

 

Kapitel 6 - Slutsats 
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I sjätte kapitlet presenteras slutsatsen av denna studie. Sedan redogörs studiens bidrag 

och avslutas med förslag till framtida forskning.  



 

8 

 

2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer den teoretiska utgångspunkten för arbetet att redovisas. Kapitlet 

är uppdelat i två delområden, Revisionsbranschen och Strukturella teorier.  

2.1 Revisionsbranschens hierarkiska struktur 

Revisionsbranschen har en tydlig hierarkisk struktur med en bestämd karriärstege vars 

struktur är allmänt känd inom branschen. Anställda ska spendera några år på varje 

hierarkinivå för att sedan ta sig till nästa. Längst ned på hierarkin finner vi assistenterna 

som utför grovjobbet och merparten av granskningsåtgärderna. Rollen över assistenterna 

kallas ofta för senior. Rollen som senior innebär att ha ansvar och leda assistenterna men 

även göra liknande arbete som assistenterna utför. Positionen över senior kallas för 

manager, vilket är personen som leder planeringen och utförandet av revisionen. På 

toppen av hierarkin finner vi delägaren i revisionsbyrån som också vanligen är den 

påskrivande revisorn. Detta är mer eller mindre en universell grundstruktur, där de olika 

rollerna kan ha olika namn på byråerna (Carrington, 2010). Tiron-Tudor & Faragalla 

(2018) skriver att en medarbetares ansvar ökar och personen får delta i större 

kunduppdrag ju högre upp i hierarkin den befinner sig. 

 

Figur 3 

 

 En överblick över hierarkiska strukturen 
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Downar et. Al. (2020) beskriver systemet up-or-out som innebär att assistenter som inte 

har blivit befordrade under en viss period blir tvungna att lämna företaget. Detta system 

finns på de flesta byråerna. Carrington (2010) menar att revisionsbyråerna inte behöver 

nämna vilka personer de vill satsa på utan bara befordra de personerna. Förr eller senare 

söker de andra en annan tjänst inom byrån eller söker sig någon annanstans när de inser 

att de inte kommer att göra karriär inom byrån (Carrington, 2010). 

2.1.1 Delägare 

Tidigare forskning visar att ekonomiskt, socialt och institutionaliserat kulturellt kapital 

samt demografi är viktiga för att bli delägare (Downar et al., 2020). En delägare är 

ansvarig för utvecklingen av kunder, få fler kunder och uppfylla deras krav (Tiron-Tudor 

& Faragalla, 2018). När det gäller delägarskap finns det en lag (SFS 2001:883, 11§ p. 2) 

som säger för att få utöva revisionsverksamhet i ett handelsbolag eller aktiebolag ska 

samtliga delägare vara revisorer. Det finns fler aspekter som spelar roll vid valet av 

delägare (Axelsson, 2017). 

 

För att bli delägare krävs samma egenskaper som en framgångsrik chef behöver ha i 

näringslivet, alltså att kunna leda andra och förmågan att driva och utveckla affärer 

skriver Axelsson (2017). Författaren (Axelsson, 2017) skriver även att en delägare ska 

kunna hantera komplexa situationer och behöver ha en långsiktighet. En delägare ska vara 

en eftertraktad revisor eller konsult och kunna stärka byråns varumärke (Axelsson, 2017).  

Vidare skriver Axelsson (2017) att “en in, en ut” kan sägas vara en grundprincip i 

branschen. Samtidigt är det hård konkurrens och det gäller verkligen att visa hur man kan 

bidra i företaget. Downar et al. (2020) nämner framförallt att vikten av att skaffa nya 

kunder, lojalitet mot revisionsföretaget, att delta i formella och informella 

nätverksaktiviteter, skapa nya meriter och visa ambitioner spelar roll för att bli en 

delägare. 
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2.2 Strukturella teorier 

Nedan presenteras de teorier vilka ingår i studiens strukturella teorier. 

2.2.1 Normer 

Begreppet kultur beskrivs av Alvesson och Svenningsson (2007) som ett ord som används 

för att förklara olika sociala fenomen inom vissa grupper. Kulturen i grupperna grundar 

sig på attityder, föreställningar och normer. Dessa sociala fenomen leder till att kulturen 

i en grupp långsamt utformas och etableras. Vidare beskrivs kulturen i olika företag som 

branschkultur, där olika företag bär samma värderingar och beteenden. Ett exempel på en 

branschkultur är revisionsbranschen. De normer och värderingar som skapas i en kultur 

brukar påverkas till stor del av ledarna eller de som sitter på de högre positionerna 

(Alvesson & Svenningsson, 2007). 

 

Smith et al. (2003) anser att attityder handlar om människors åsikter i olika situationer, 

till exempel när individer anser att en viss situation är positiv eller negativ. Två ord som 

dras parallellt till attityder är beteenden och föreställningar. Begreppen hänger ihop med 

attityder då Smith et al. (2003) menar att individens beteende och föreställningar beror på 

individens attityd. På så sätt kan man förutspå individers beteende utifrån att granska 

deras föreställningar. En individs beteende påverkas av olika situationer men även andra 

faktorer kan påverka, som till exempel normer i en grupp. Normer beskrivs som 

förväntade beteenden och värderingar som utformats i en kultur. Dessa normer har stor 

påverkan på individens agerande och tankesätt (Smith et al., 2003). 

 

Jonnergård et al. (2009), nämner i sin studie att revisionsbranschen har en uppbyggd 

struktur som grundar sig i manliga värderingar. Män och deras värderingar har stor 

inverkan i normer och föreställningar som förväntas i en revisionsbyrå. Detta leder till att 

kvinnor ofta känner sig begränsade och finner inte det möjligt att utvecklas på 

arbetsplatsen (Jonnergård et al., 2009). En annan studie visar även att förväntningarna på 

en revisor är olika, beroende på könet. Det förväntas mer av en manlig revisor att till 

exempelvis kunna arbeta övertid, närvara på nätverksträffar och allmänt använda fritiden 

åt arbetet. Detta beror på manliga normer och värderingar (Anderson-Gough et al., 2005). 
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2.2.2 Glastak 

Hinder som kvinnor stöter på i arbetslivet, beskrivs som ett glastak. Glastaket är ett 

fenomen som innebär att kvinnor kan klättra uppför organisationsstegen men att osynliga 

barriärer hindrar dem från att nå toppositionerna och att de får därför nöja sig med 

mellanchefspositionerna (Alvesson & Billing, 2011; Ezzedeen et al., 2015). Detta hinder 

beror på olika faktorer. Alvesson och Svenningsson (2007) menar att homosocial 

reproduktion är en av faktorerna. Homosocial reproduktion beskrivs av författarna 

(Alvesson & Svenningsson, 2007) som ett beteende män har en tendens till att välja män. 

Män umgås främst med män vilket påverkar deras värderingar när de sedan kommer till 

beslut. Revisionsbranschen är en mansdominerad bransch och som tidigare nämnts har 

ledarna och de som sitter på de högre positionerna en stor inverkan i företagskulturen. En 

rapport skriven av Hensvik et al. (2009) visar att ledare och chefer i de flesta fall 

rekryterar personer med liknande bakgrund som ens egen. Det visar även att en anställd 

som har en bakgrund som skiljer sig från chefens, lämnar arbetsplatsen inom två år. 

 

I artikeln “How are women’s glass ceiling beliefs related to career success?” nämner 

Smith et al. (2012) fyra faktorer som påverkar glastakets existens. Dessa faktorer är 

indelade i olika synsätt som kvinnor har: flexibilitet, förnekelse, accepterandet och 

uppgivenhet. Flexibilitet beskrivs som ett positivt begrepp eftersom det leder till kvinnors 

avancemang när de försöker krossa glastaket och ta sig till de högre positionerna. 

Begreppet förnekelse tyder på att kvinnor undviker konflikter i arbetet. Enligt studien 

visade det sig att förnekelse hade den starkaste kopplingen till avancemang i karriären. 

Accepterande som är det tredje begreppet som författarna beskriver, innebär att kvinnor 

redan från start känner att det är omöjligt att nå avancemang inom yrket, vilket leder till 

att de inte strävar efter de högre positionerna. Det fjärde och sista begreppet, uppgivenhet 

beskrivs snarlikt som accepterande. Kvinnors välmående påverkas på grund av 

arbetsförhållandena när kvinnan känner att arbetsförhållandena inte kommer att ändras. 

Dessa faktorer leder till att kvinnan arbetar kvar på samma position och sedan lämnar 

arbetsplatsen för att komma till något nytt arbete. På så sätt får kvinnor inte möjligheten 

att arbeta sig uppåt i karriären (Smith et al., 2012). 
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2.2.3 Minoriteter 

I boken “Management organisations- och ledarskapsanalys” skriver författaren Jesper 

Blomberg (2019) om Kanters (1977) teori om minoriteter. Kanter (1977) presenterar en 

strukturell modell som har fokus på tre faktorer som påverkar kvinnor och mäns 

förutsättningar i organisationer. Faktorerna är möjligheter, makt och antal. Faktorn 

möjligheter handlar om positionerna som kvinnor och män innehar och hur det påverkar 

möjligheten att utvecklas och göra karriär. Faktorn makt handlar om kvinnor och mäns 

inflytande vid beslutsfattande och utövande av makt. Faktorn antal handlar om att tillhöra 

en majoritet eller minoritet, det vill säga förhållandet mellan kvinnor och män i 

organisationen. 

Kanter (1977) studerade högre chefers nivåer i ett stort amerikanskt industriföretag där 

hon konstaterade att kvinnor antingen lyste med sin frånvaro eller var helt ensamma eller 

i minoritet. Tre effekter av en obalanserad grupp identifierades. Dessa effekter är: 

● En minoritet får stor uppmärksamhet 

● Det uppstår en ökad kontrast mellan majoriteten och minoriteten 

● Minoriteten anpassar sig till majoriteten genom assimilering eller distansering 

Kanter (1977) menar att de som är minoriteter får mer uppmärksamhet genom att de syns 

och hörs mer. De som hörs och syns mer kan tänkas få mer feedback i sitt arbete än de 

som inte hörs lika mycket, däremot tar författaren upp att minoriteten inte 

uppmärksammas på de sättet utan istället är de det yttre som uppmärksammas. Den ökade 

kontrasten mellan majoriteten och minoriteten grundar sig i att handlingar som utförs av 

minoriteten tenderar att bedömas mer kritiskt än om en i majoriteten utför handlingen. 

“Med det menas att om en kvinna i en mansdominerad grupp säger eller gör något som 

uppfattas som negativt, kommer det inte att ses som den individuella kvinnans misstag. 

Det ses i stället som typiskt för den kategorin hon anses representera i gruppen, det vill 

säga typiskt för kvinnor.” 

Strategier för att känna sig accepterad som kvinna i en högre position är ofta assimilering 

eller distansering. En kvinna som är ny i ledningsgruppen i ett mansdominerat företag 
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kommer försöka anpassa sig efter männen och ta distans från kvinnorna i de lägre 

positionerna för att bli mer accepterade. På så sätt kommer resterande kvinnorna i de lägre 

positionerna inte att utvecklas i karriären och en mansdominerad arbetsplats kommer att 

förbli mansdominerad (Blomberg, 2019). 

2.2.4 Pipeline perspective teori 

Pipeline perspective-teorin hävdar att med tiden och med ett tillräckligt antal kvinnor som 

går in i ledningen kommer kvinnor att uppnå jämlikhet med män. Detta kommer att ske 

genom att den äldre generationen som främst består av män, går i pension och ersätts av 

ny arbetskraft. I takt med att allt fler kvinnor utbildar sig kommer den dominerande 

manliga arbetskraften fasas ut och på så sätt har kvinnorna en chans att släppas in 

(Ezzedeen et al., 2015).  

 

Schweitzer et al. (2011) skriver att kvinnor är underrepresenterade i mansdominerade 

yrken på grund av att färre kvinnor tar sig in i branscher där män dominerar. Enligt 

pipeline perspective-teorin befinner sig kvinnor och män inom olika metaforiska rör 

vilket innebär att de träder in på olika villkor. De olika villkoren beror på kulturella och 

strukturella systematiska faktorer, exempelvis stereotypiska könsroller, som menar att att 

vissa arbeten är manliga och vissa kvinnliga. Dock problematiseras pipeline perspective-

teorin då ingen hänsyn tas till att kvinnors förväntningar är lägre än männens gällande 

löner och befordran. En arbetsgivare kommer inte att erbjuda någon en högre lön om de 

själva inte kräver det (Schweitzer et al., 2011). 

 

Inom pipeline perspective-teorin finns det ett fenomen som benämns leaky pipeline. 

Leaky pipeline-teorin innebär att kvinnor tenderar att sluta eller saktar ner karriären, 

genom att inte längre sträva efter toppositioner eftersom de väljer att prioritera 

familjelivet (Avin et al., 2015). 

2.2.5 Föräldraskap 

Artikeln skriven av Månsson et al. (2013) nämner skillnader på karriärutvecklingen och 

möjligheten för att nå avancemang beroende på kön och hur föräldraskap påverkar 

karriären. Kvinnor och män har efter avslutade utbildningar liknande ambitioner och 

möjligheter. Studien visar att det finns skillnader i karriärutvecklingen beroende på kön. 
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En anledning till kvinnors svårighet till avancemang beror på föräldraskap då normen om 

att kvinnan ska ta hand om barnen medan mannen ska arbeta följs. Författarna (Månsson 

et al., 2013) tar upp skillnaden på vad kvinnor och män ger upp beroende på vem som tar 

hand om barnen. En man ger upp mer i sin karriär än vad kvinnan gör genom att han 

stannar med barnen. Resultatet blir att kvinnan blir mer involverad i föräldraskapet och 

har mindre sannolikhet att nå avancemang. Frågan mellan föräldrar blir vem som ska ge 

upp mest (Månsson et al., 2013). 

 

Planeringen av arbetslivet är tuffare för kvinnor då de förväntas prioritera och ta hand om 

familjen. Kvinnor tenderar också att ta den största aktiva rollen när det gäller 

barnuppfostran (Flynn et al., 2015). Enligt Cohen et al (2020) är sannolikheten större att 

mödrar byter jobb, går över till deltid eller slutar när det gäller att ta mer ansvar för 

familjen. Tiron-Turon & Faragalla (2018) skriver att det är mer okej för män att prioritera 

arbetet än vad det är för kvinnor.  

2.2.6 Mentor role teori 

Baserat på Krams (1985) mentor role-teori delas mentorskapet in i två typer av 

funktionskategorier: karriärutveckling och psykosociala funktioner. Karriärutvecklings 

funktioner fokuserar på adeptens karriär samt inkluderar följande fem funktioner: 

sponsring, coaching, skydd, utmanande arbetsuppgifter och visibilitet inom 

organisationen. Psykosociala funktioner fokuserar på individens emotionella välmående 

och relationen mellan mentorn och adepten. Psykosociala funktionerna inkluderar 

följande fem funktioner: acceptans, social, rådgivning, förebild samt vänskap (Single et 

al., 2018). 

 

Revisorsassistenter har ofta en äldre och mer erfaren kollega som mentor och de som får 

mentorstöd upplever större arbetsglädje och är mindre benägna att lämna yrket (Gertsson 

et al., 2017). Mentorskap kan vara ett effektivt verktyg för att hjälpa unga kvinnor att 

förbättra sina karriärresultat. Kvinnor med positionen som senior kan agera som 

förebilder för unga kvinnor och bevisa att de kan krossa glastaket till senior management 

eller bryta sig in i mansdominerade områden. Mentorer kan också ge tillgång till viktiga 

nätverk och viktig information till unga kvinnor som annars skulle ha begränsad tillgång 

till beslutsfattare i organisationen. Individer med mentorer blir mer befordrade, har fler 
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karriärmöjligheter och avancerar snabbare jämfört med dem utan mentorer. Vidare kan 

mentorer hjälpa unga kvinnor att bygga självkänsla och självförtroende och etablera sig 

tidigt i deras karriär. Unga kvinnor kan tjäna på att välja mentorer som uppmuntrar dem 

när de utmanas snarare än att acceptera (Schweitzer et al., 2011). 

2.2.7 Manligt och kvinnligt  

Könsskillnadsperspektiven säger att manlighet och kvinnlighet är biologiskt bestämda 

attribut som har sociala konsekvenser, medan könsrollsteorier hävdar att biologiska 

faktorer kan kombineras med sociala faktorer, dvs. en kombination av natur och 

uppfostran. Könsperspektivet betraktar kön som en social organisation då kön inte är en 

egenskap. Kön är ett system som delar människor i olika kategorier även om de har en 

naturlig variabilitet på någon speciell egenskap som är socialt konstruerade och relaterar 

män till manlighet och kvinnor till kvinnlighet (Mukhatar, 2002). De egenskaper som 

förknippas med kvinnlighet handlar ofta om vårdande, tjänande, moderlighet och kärlek 

till människor men även fingerfärdighet. Manliga egenskaper associeras med skötsamhet, 

plikttrogenhet, uniformering, råstyrka men även familjeförsörjning, ekonomiskt ansvar 

och offentlighet (Greiff, 2006). 

 

En nyare studie (Assesio, 2020) menar att det inte går att säga att något är typiskt manligt 

eller kvinnligt beteende då det inte finns specifika personlighetsdrag hos vare sig kvinnor 

eller män. Studien visar att sannolikheten för att uppvisa framgångsrika beteenden, som 

till exempel ledarskap är samma för både kvinnor och män (Assesio, 2020). Jonnergård 

& Stafsudd (2009) skriver att det finns skillnader mellan att vara man och kvinna i 

revisionsbranschen. Enligt författarna (Jonnergård & Stafsudd, 2009) är det inte 

individuella faktorer och genusstereotyper som utgör skillnaderna utan det är strukturella 

faktorer och har med relationer att göra. 

2.2.8 Karriärambitioner 

Karriärutvecklingen beror på hur höga ambitioner du som individ har. Man kan hävda att 

organisatoriska funktioner begränsar möjligheterna, men som individer kan kvinnor välja 

olika metoder för att anta dessa funktioner. En individ kan till exempel arbeta hårt för att 

bygga ett personligt nätverk för att kompensera uteslutningen från det gamla manliga 

nätverket, söka stöd från källor utanför organisationen eller från andra karriärsteg, medan 
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en annan kan använda en position som en symbol för att stödja dennes karriär (Elg et al., 

2009; Elg & Jonnergård, 2004).  

 

Enligt Elg et al. (2009) har revisorer som nått högre upp i hierarkinivån generellt högre 

ambition och är mer nöjda med sitt yrke samt företag. Revisorer som har kommit lägre i 

hierarkin i större företag visade motsatsen. Kvinnorna visade lägre karriärambitioner än 

männen och upplevde även att de var mindre benägna att nå sina mål i sin nuvarande 

verksamhet än männen (Elg et al., 2009). En annan studie skriver att kvinnor tenderar att 

fokusera på själva livskvalitén i stället för framgång vilket leder till att de är mindre 

karriärinriktade än männen. Livskvalitén är kopplat till det privata livet, familjen, fritid 

och intressen. Kvinnor bör därför följa mer av de manliga egenskaperna och spår i 

yrkeskarriären för att uppnå de högre positionerna (Kemp & Zhao, 2016). 
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3. Metod 

I detta kapitel kommer studiens tillvägagångssätt och urval beskrivas. Kapitlet inleds med 

en genomgång av studiens strategi, val av metod, urval samt etiska överväganden. 

Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet. 

3.1 Forskningsstrategi 

Det finns tre olika former av forskningsstrategier: deduktiva, induktiva och abduktiva. 

Abduktiv strategi är en korsning av deduktiv och induktiv ansats. Analysen har ofta en 

teoretisk utgångspunkt och är inte alltid formaliserad i specifika modeller eller hypoteser 

(Lind, 2019). Abduktion används för att dra logiska slutsatser och utveckla teorier om 

verkligheten (Bryman & Bell, 2017). I denna studie har en abduktiv ansats använts då det 

gett möjligheten att diskutera olika teoriers förmåga att förklara mönster i 

undersökningens empiriska underlag. Det ger också möjligheten att upptäcka nya 

perspektiv om hur kvinnliga delägare upplever faktorer som påverkat och påverkar dem.  

 

Syftet med denna studie är att försöka få en mer ingående och nyanserad bild av hur 

kvinnliga delägare uppfattar att olika faktorer påverkar kvinnors möjligheter att bli 

delägare i medelstora och stora revisionsbyråer samt om de uppfattar att dessa faktorer 

fortfarande finns. Faktorer som påverkar kvinnors avancemang är ett tidigare studerat 

ämne, vilket gör att abduktiv forskningsstrategi är lämplig för denna studie.  Vi har enligt 

den abduktiva ansatsen växlat mellan tidigare formulerade teorier och information från 

empirin för att sedan omtolka de med varandra.  

3.2 Forskningsmetod 

På grund av den abduktiva ansatsen kännetecknas undersökningens forskningsmetod som 

kvalitativ. Den kvalitativa metoden har ett tolkande synsätt (Lind, 2019). Kvalitativ studie 

inkluderar få människor, dokument och händelser vilket möjliggör djupgående studier 

och detaljerade beskrivningar (Denscombe, 2017). Vikten i denna studie ligger i att förstå 

hur individer tolkar sin verklighet då det undersökts om kvinnliga delägare uppfattar att 

olika faktorer påverkar kvinnors möjligheter att bli delägare i medelstora och stora 

revisionsbyråer samt om de uppfattar att dessa faktorer fortfarande finns. Vi anser att vår 
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studie är mest lämpad att utföra en kvalitativ metod då empiri från vår studie kommer 

resultera i en slutsats av ord och inte siffror.  

 

Enligt Bryman & Bell (2017) är kvalitativ forskning kopplad till en feministisk form av 

överkänslighet då feminismen har stor betydelse i företagsekonomisk forskning. 

Företagsekonomisk forskning brukar i vanliga fall kopplas till ett typiskt manligt 

perspektiv. Kvalitativ metod är även lämplig i vår studie då kvinnorna får större utrymme 

att utveckla sina svar när det gäller deras uppfattningar om hur olika faktorer påverkar en 

kvinnas avancemang. Kvinnornas röster blir mer hörda i en kvalitativ forskning till 

skillnad från en kvantitativ forskning. Valet av en kvalitativ ansats ligger även i att vi vill 

gå in på djupet och undersöka några få respondenter i stället för att gå in på ytan hos ett 

större antal respondenter. Den kvalitativa data som studien bygger på är 

semistrukturerade intervjuer. Metoden ses som hjälpsam vid en intensiv och detaljerad 

granskning (Bryman & Bell, 2017). 

3.3 Litteratursökning 

Denna studie är baserad på forskning och utredningar som på något vis har behandlat 

organisation och ledarskap, karriärhinder samt könsfördelning inom revision. Sökningar 

i söktjänsterna “Summon” och “Google scholar” har gjorts. Vetenskapliga artiklar och 

böcker har legat till grund för insamling av teorin. De nyckelord som använts vid sökning 

av de vetenskapliga artiklarna var till exempel: gender, career rein, auditing industry, 

partner, barrier, glass ceiling och career advancement. Bryman och Bell (2017) skriver 

om hur viktig formuleringen på sökorden är för att hitta artiklar som kan komma till 

användning. För att få en större omfattning är synonymer även till fördel (Bryman & Bell, 

2017). Resultatet av de nyckelord som användes gav flera artiklar som var relevanta och 

användbara för det studerade ämnet. Synonymer av nyckelorden användes också för att 

få en bredare sökning. En del artiklar har tagits fram genom en överblick på andra artiklars 

referenslistor där gemensamma nyckelord använts.  

 

De kriterier som tagits hänsyn till i litteratursökningen var framför allt litteraturens 

publiceringsår då jämställdhet har de senaste tiden förändrats i hastig takt. På så sätt 

användes artiklar med publiceringsår mellan 2005–2020 och i närliggande år. I vissa fall 

har mycket äldre artiklar använts för att tillämpa relevant och användbar information. 
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Denna information har inte påverkats av artikelns publiceringsår. Informationen som är 

från dem äldre artiklarna har upptäckts i de senare artiklarnas referenslistor som använts 

i denna studie.  

 

Utöver vetenskapliga artiklar har även böcker använts. För att hitta relevanta böcker har 

besök på bibliotek gjorts men även sökningar på referenslistor. Böckerna som användes 

var främst om organisation och ledning. Vidare användes också källor från kända 

branschtidningar samt sidor från staten för att få fram aktuell information om hur företag 

arbetar med jämställdhet idag samt statistik om hur det har utvecklats genom åren. 

3.4 Intervjuer 

Empirin i denna studie grundar sig i kvalitativa intervjuer. Bryman och Bell (2017) 

beskriver två olika tillvägagångssätt att genomföra intervjuer: semistrukturerade 

intervjuer och ostrukturerade intervjuer. Under semistrukturerade intervjuer har forskaren 

förberett en lista med utvalda ämnen och frågor som ska behandlas (Bryman & Bell, 

2017). I denna studie har semistrukturerade intervjuer använts. För att kunna ta oss an 

och studerar kvinnliga delägares uppfattningar om faktorer som har påverkat de blir 

semistrukturerade intervjuer lämpliga. Vi gjorde en intervjuguide för att ha som underlag 

och inte glömma vad som skulle tas upp. Den intervjuade personen har haft möjligheter 

att fritt utveckla sina idéer och tala utförligt om ämnet som intervjuaren tar upp. Frågornas 

ordningsföljd har inte varit densamma som i intervjuguiden eftersom intervjuaren kunde 

anknyta med något som den intervjuade har sagt. Frågorna ställdes inte precis på samma 

sätt som det står i intervjuguiden utan de ställdes som öppna frågor för att den intervjuade 

skulle kunna utveckla sina svar. Intervjumetoden är användbar då det krävs en viss 

struktur för att kunna säkerställa en viss jämförbarhet av intervjuerna. Ostrukturerade 

intervjuer hade kunnat utföras i denna studie. Däremot hade det inte varit säkert att 

informationen hade varit tillräcklig för att besvara forskningsfrågan. 

 

Sex personliga intervjuer med kvinnliga delägare från medelstora och stora 

revisionsbyråer har genomförts i denna studie. En fördel med personliga intervjuer är att 

det är relativt lätt att arrangera då endast respondenten och forskaren behöver hitta en 

lämplig tid i sitt schema. Det är också lättare för forskaren när endast en persons idéer 

och åsikter kommer fram (Denscombe, 2017). Intervjuerna varade mellan 28–45 minuter 
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och alla intervjuer skedde digitalt. Intervjuerna skedde digitalt genom “Zoom”, dels för 

att spara tid genom att inte resa, dels på grund av den rådande pandemin. Zoom är 

tillgänglig för användning med en smartphone, surfplatta eller dator. Detta gör att en 

intervju online är mycket lik en direkt intervju genom att man kan se varandra. En fördel 

med digitala intervjuer är att de är möjliga även om en respondent befinner sig på längre 

avstånd geografiskt och är mer flexibla än en direkt intervju. En nackdel med digitala 

intervjuer är teknologiska problem. Det kan vara att respondenterna inte är bekanta med 

att använda Zoom och det kan hända att mottagningen försämras (Bryman & Bell, 2017).  

 

Intervjuerna utfördes av oss två och vi intervjuade varannan respondent. Medan den ena 

intervjuade så skrev den andra anteckningar, spelade in ljudet samt inflikade om 

följdfrågor uppstod. Vid intervjuerna utgick vi utifrån en intervjuguide (Bilaga 1) för att 

kunna säkerställa att tillräcklig information erhålls samt för jämförbarheten. 

Intervjuguiden utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar då vi ville få en 

uppfattning om respondenternas uppfattningar i delägarkretsen. Under intervjun har 

frågorna ställts utifrån situationen och kom inte i ordningen som de var uppställda, utan 

efter hur de passade bäst till de individuella intervjuerna. Frågor har lagts till i efterhand 

för att få en djupare förståelse om delägarnas upplevelser. När intervjuerna var klara 

transkriberades ljudinspelningarna. Fördelar med transkribering är att det förbättrar 

forskarnas minne av vad som sagts på intervjun och gör det möjligt för en mer 

genomgående analys av respondenternas svar (Bryman & Bell, (2017).  
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Tabell 1 

 
Presentation av respondenterna 

Respondent Ålder Antal år som delägare Byråns storlek Intervjulängd 

Respondent 1 61 år 10 år Medelstor 43 minuter 

Respondent 2 49 år 18 år Medelstor 45 minuter 

Respondent 3 43 år 3 år Stor 31 minuter 

Respondent 4 57 år 16 år Medelstor 28 minuter 

Respondent 5 54 år 15 år Medelstor 35 minuter 

Respondent 6 49 år 9 år Stor 41 minuter 

Kommentar: Presentation av respondenterna som deltagit i intervjuerna. Alla respondenterna är 

kvinnliga delägare på medelstora eller stora revisionsbyråer. 

3.5 Urval 

I kvalitativa undersökningar är det vanligt med målstyrt urval. Syftet med målstyrt urval 

är att valet av deltagare görs utifrån målen med forskningen och kriterier som möjliggör 

att forskningsfrågan blir besvarad (Bryman & Bell, 2017). Denna studie har begränsats 

genom att undersöka fyra olika revisionsbolag i Sverige. Studien är byggd på intervjuer 

med sex kvinnliga delägare som respondenter. Respondenterna har arbetat i olika antal år 

inom de utvalda byråerna.  

 

För att få kontakt med individer som är tänkbara att intervjua undersöktes först vilka 

företag som var relevanta för studien. Sedan kontaktades de kvinnliga delägarna via mail 

vilket resulterade i att två ställde upp. Fyra av respondenterna kom fram genom 

snöbollsurval med hjälp av personer som gav förslag på lämpliga respondenter. Vi fick 

kontakt med två av dessa med hjälp av en av de första respondenterna. De två andra 

respondenterna kontaktades med hjälp av en anställd på en av författarnas arbetsplats. 

Personen fick ta del av studiens syfte för att kunna hitta lämpliga respondenter. 

Slumpmässigt urval av respondenter hade kunnat användas men målstyrt urval anses vara 

mer lämpligt för denna studie. Genom att strategiskt välja respondenter är det mer 
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säkerställt att få svar på forskningsfrågan snarare än att göra ett slumpmässigt urval 

(Bryman & Bell, 2017).  

3.6 Etiska överväganden 

När det gäller individens och organisationens integritet har allt material behandlats 

konfidentiellt, forskningsresultaten presenteras endast i anonym form. Anonymitet vid 

intervjuerna har tillämpats för att respektera respondenternas rättigheter och sådant som 

kan vara känsligt för dem. Tillämpning av anonymisering kan även innebära att de 

intervjuade känner sig mer bekväma och trygga med att dela med sig av sina egna känslor 

och upplevelser då anonymisering skapar en trygghet för dem. I en kvalitativ studie är det 

viktigt att deltagarna inte ska ta skada av undersökningen och risken elimineras därför 

genom anonymisering av individer, företag samt platser (Bryman & Bell, 2017). Vi har 

namngett respondenterna med “Respondent” och sedan en siffra för att anonymisera. Vi 

har inte nämnt vilka företag eller i vilka städer de arbetar på för att respondenterna ska 

känna sig trygga med att prata fritt och inte ska ta skada av att delta. 

 

Vidare nämner författarna (Bryman & Bell, 2017) även samtyckeskravet och 

informationskravet som innebär att forskarna kräver medgivande av alla deltagare och 

även informerar om studiens syfte och tillvägagångssätt. Inför varje intervju har 

delägarna informerats om samtyckeskravet och om vad studien handlade om. 

3.7 Trovärdighet 

Enligt Bryman & Bell (2017) bedöms en kvalitativ forskningskvalité utifrån två 

grundläggande kriterier. Dessa kriterier är trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten har i 

sin tur fyra delkriterier: Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

Tillförlitlighet beskriver huruvida forskningen är neutral och konsekvent ifall den 

används vid andra tillfällen (Denscombe, 2017). I denna studie är det lämpligt att 

undersöka tillförlitligheten då intervjuer med ett flertal personer har genomförts. 

Tillförlitligheten kommer då att undersökas genom att jämföra svaren från dem olika 

respondenterna och att studien utförts enligt de regler som finns. Överförbarheten mäts 

då genom att titta på generaliseringen och se hur pass överförbara resultaten är till en 

annan miljö. För att en studie ska vara pålitlig krävs det fullständiga och tillgängliga 

redogörelser av de olika faserna i forskningsprocessen. Konfirmeringen i kvalitativ 
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forskning handlar om att forskaren eller forskarna säkerställer att de agerat i god tro. Inga 

personliga värderingar får påverka utförandet av studien eller resultatet (Bryman & Bell, 

2017). Denna studie är utförd av två kvinnor vilket kan göra det möjligt att 

konfirmeringen ifrågasätts. Det är inte möjligt att vara helt objektiv men vi har däremot 

agerat i god tro och ansträngt oss för att studien ska vara så objektiv som möjligt. Alla 

respondenter har haft samma förutsättningar och jämförts på samma villkor. Bryman & 

Bell (2017) skriver att det har en betydelse vem intervjuaren är för att komma 

respondenterna nära.  

 

Bryman & Bell (2017) nämner även fem kriterier vad gäller äktheten i kvalitativ 

forskning. Dessa kriterier är: Rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, 

katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Denna studie fokuserar på kriteriet rättvis 

bild, eftersom de andra kriterierna inte är tillämpbara för denna undersökning.  För att en 

studie ska ge en rättvis bild ställs frågan ifall åsikterna och uppfattningarna i 

undersökningen är rättvisande. En undersökning ger en mer rättvis bild ifall studien 

baseras på flera perspektiv (Bryman & Bell, 2017). I denna studie har urval av de 

intervjuade tillämpats för att få en så rättvis bild som möjligt. Vid valet av 

semistrukturerade intervjuer togs det hänsyn till rättvis bild på så sätt att frågorna till 

respondenterna ställdes öppet och att de intervjuade är anonyma i undersökningen. 

Tillämpning av semistrukturerad intervju och anonymitet gör det möjligt för 

respondenterna att svara fritt om sina tankar och upplevelser utan att påverkas av 

intervjuaren. 

3.8 Metodkritik 

Ambitionen var att intervjua totalt fem till sju personer från stora och medelstora 

revisionsbyråer i Sverige. Det har varit svårt att få tag i respondenter då det var högsäsong 

när intervjuerna skedde. Det hade varit bra att intervjua delägare från fler olika byråer för 

att få ett bredare perspektiv och för att jämföra om det finns skillnader mellan dem. Det 

hade även varit intressant att intervjua manliga respondenter för att kunna jämföra deras 

uppfattningar med kvinnornas uppfattningar om vilka faktorer som påverkar möjligheten 

att bli delägare. Det kan ses som en nackdel att vissa av respondenterna kom fram genom 

snöbollsurval då det finns en risk att kontaktpersonen väljer ut individer för att försöka 
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påverka svaren. Respondenternas anonymitet kan även ifrågasättas gentemot 

kontaktpersonen. 

 

Det finns kritik mot den kvalitativa metoden genom att den kan ge oss nyanserade data. 

Empirin vi har erhållit har varit nyanserad eftersom de hölls under en timme och kan på 

grund av detta vara svårtolkad. Informationen från intervjuerna har varit ostrukturerad 

och komplex vilket ledde till att det var svårt att få en överblick. En annan kritik mot den 

kvalitativa metoden är att vi går in i intervjuerna med utvald teori som kunskapsbas. Detta 

är något vi är medvetna om och det är inte självklart att alla respondenter har samma 

teoretiska förkunskap.  
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4. Empiri 

Följande kapitel presenterar information som samlades in under studiens intervjuer. Vi 

har valt ut olika kategorier som vi anser är relevanta för studien. Inledningsvis beskrivs 

och återberättas hur det är att vara kvinna i revisionsbranschen och sedan bemötande. 

Därefter presenteras mentorskap och hur det är att kombinera karriär och familj. 

Avslutningsvis beskrivs normer samt jämställdheten i byråerna. 

4.1 Kvinna i revisionsbranschen 

Fem av sex respondenter har varit delägare i minst 10 år. De flesta av respondenterna 

upplever inte att det är någon skillnad på att vara delägare idag än för 10 år sedan. 

Förväntningarna är samma för både män och kvinnor, en klient förväntar sig alltid en hög 

servicegrad och tillgänglighet. Det handlar om viljan att hjälpa till och lösa problem, inte 

skapa problem (Respondent 1). Respondenterna nämner att det var viktigt med relationen 

till klienterna och att det fortfarande är så. Respondent 1 upplever att man förr hade en 

annan relation till klienterna. Tillgängligheten för sina klienter var högre, delägarna var 

tillgängliga alla timmar på dygnet, vilket inte är lika vanligt idag (Respondent 1). 

Relationen mellan delägaren och klienten är inget som kan påverkas av andra, det är något 

som byggs upp tillsammans. Till skillnad från förr kan inte valet av klienter eller uppdrag 

påverkas av utomstående (Respondent 2). När en av respondenterna tidigare arbetade i 

ett annat medelstort företag upplevde hon att hon inte kunde ta sig an vissa uppdrag som 

representerade byrån, utöver det har hon inte påverkats av andra hinder för att utvecklas 

i karriären (Respondent 1). 

 

Respondent 3 upplever att det är lättare att bli delägare idag än vad det var för 10 år sedan. 

Det handlar inte om att att det var omöjligt för en kvinna att bli delägare för 10 år sedan, 

men det var säkerligen betydligt svårare förr än idag. Förr var det nästintill bara män på 

de högre positionerna, vilket gjorde det svårare för kvinnorna att komma upp och 

avancera (Respondent 3). Respondent 4 upplever att kvinnors möjligheter för att avancera 

i revisionsbranschen har ökat sedan hon var yngre. 

 

Problemet här är att manliga företagsledare väljer män och kvinnor väljer också 

män. Det är fortfarande svårare för kvinnor att bli valda. Det hindret finns 

fortfarande. (Respondent 4) 



 

26 

 

 

Alla respondenter upplever att det är samma möjligheter och förutsättningar för både 

kvinnor och män att bli delägare inom byråerna. De har en gemensam åsikt om att de 

individuella egenskaperna har stor betydelse för hur långt man kommer i karriärstegen 

och hur mycket en individ anstränger sig. Ingen av respondenterna har upplevt hinder i 

karriärstegen, men de är medvetna om att glastaket finns i branschen. Respondenterna 

säger att det enda hindret skulle kunna vara en själv. När respondent 6 blev tillfrågad om 

vad som krävs för att bli delägare säger hon: 

 

Det viktigaste är drivet, nyfikenheten och att just det här också liksom av att vara 

intresserad av att göra business, tror jag. Drivet att liksom stödja och hjälpa andra 

företag, se möjligheter och sånt. (Respondent 6) 

 

4.2 Bemötande 

Respondenterna nämner att samhället har förändrats och att det syns inne på byråerna 

också. Majoriteten av respondenterna upplever inte att de har behandlats eller blivit 

bemötta annorlunda på grund av sitt kön, däremot har vissa av respondenterna fått höra 

vissa “gubbiga” kommentarer. Delägarna upplever att det var svårare att få respekt när de 

var unga och nya i yrket av företagsledare men det berodde inte på att de var kvinnor. De 

menar att det berodde på att de var unga och nya i yrket.  Respondent 1 upplever att hon 

inte togs på lika stort allvar förr av männen som satt i ledande positioner när hon gav ett 

förslag. 

 

För 20 år sen skrev jag till de förra nätverkets styrelse för att de pratade om tillväxt 

och annat. Jag ville då ha en virtuell byrå och det förstod då inte styrelsen, då det 

bara var gubbar där (Respondent 1) 

 

Respondent 3 upplever att skillnaden mellan att vara manlig eller kvinnlig delägare är att 

kvinnor är en minoritet. Delägarna tycker inte att man pratar på olika sätt till varandra 

utan man pratar till en kollega. I början kan det förekomma att en kvinna behandlas på ett 

mjukare sätt. Enligt respondenterna har det på senare uppmärksammats att kvinnor är en 

minoritet i branschen och man försöker jämna ut minoritetsgruppen. 
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Klart i början är vissa lite försiktiga att komma fram till en och lära känna en. … 

Det är ju en mansvärld på sätt är det en ganska tuff värld emellanåt, då kommer 

du som kvinna att hanteras snällare, med en mjukare ton. Det märker inte jag men 

det kan säkert vara tuffare. Det kan vara tufft mot mig också men jag tror ändå de 

har nog svårare för hur de ska agera än om hur vi ska agera. (Respondent 3) 

 

När Respondent 6 blev tillfrågad om hon upplever att hon har blivit eller blir bemött 

annorlunda på grund av sitt kön svarade hon: 

 

Visst har jag någon gång också fått den känslan av “lilla gumman”. Det är inte att 

folk säger lilla gumman utan att man kan få känslan av att man inte tas på samma 

allvar. … Men sen tror jag också nu att de senaste åren så pratar man så mycket 

mer om detta sen hela metoo rörelsen och den biten. Så man är så mycket mer 

medveten av de sakerna nu. När jag var yngre så tror jag inte att jag, jag tänkte 

nog inte så mycket, jag kanske blev frustrerad och förbannad inom mig själv. Men 

jag har alltid varit mycket med, att jag haft mycket män runt mig och så och ibland, 

man får ju hantera, nu säger jag inte att detta är rätt eller fel. Man har fått hantera 

den jargongen. ... jag är inte rädd att säga ifrån. (Respondent 6) 

 

Respondenterna upplever att förväntningarna hos kvinnliga och manliga delägare är 

samma både från byråerna och klienterna. Byråerna har samma krav för att bli delägare 

och en klient förväntar sig inte mer eller mindre oavsett vilket kön du har som delägare 

(Respondent 2). Respondent 6 upplever en förändring i beteenden. Medarbetarna har 

blivit mer personliga mot varandra i möten, vilket inte var lika vanligt för 10 år sedan. 

Det förekommer mer att man pratar om sitt privatliv med varandra och inte endast om 

jobbrelaterade ämnen. 

4.3 Mentorskap 

Respondenterna har haft en eller flera mentorer som har hjälpt och stöttat de i karriären. 

Dessa personer har varit föräldrar, chefer, delägare eller andra anställda på byrån. 

Respondent 3 uttryckte att utan de personerna som hon har jobbat med hela vägen sedan 

hon började hade hon inte blivit delägare. Respondenterna var tydliga med att deras 

mentorer hade en stor roll för dem i början och under hela karriären. Enligt Respondent 

1 och Respondent 3 har mentorerna hjälpt de att bygga upp sitt kontaktnät. 

 

Jag fick tillgång till ett professionellt nätverk med många duktiga kollegor i hela 

landet. Jag åkte på alla delägarmöten som var. Det var socialt trevligt och det var 

många duktiga människor (Respondent 1). 
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Mentorerna var oftast män då det var få kvinnor bland toppositionerna. Dessa mentorer 

har kunnat pusha, ge stöd samt rådgivning under karriären som har gjort att 

respondenterna vågade ta för sig mer och fick utvecklas. Två av respondenterna såg sina 

mentorer som förebilder och ville bli lika duktiga som dem. Respondent 2 menar att man 

måste ha en förebild för att känna att man har något att sträva efter på sin arbetsplats. 

Detta försöker Respondent 3 att jobba på då hon vill vara en kvinnlig förebild eftersom 

det har funnits så få kvinnor i branschen. 

4.4 Kombination av karriär och familj 

Samtliga delägare tog upp att det är både män och kvinnor som går på föräldraledighet. 

Det är inte endast kvinnornas ansvar menar de. Respondent 2 upplever att av hennes 

medarbetare är det kvinnorna som oftast vill vara föräldralediga. När Respondent 4 var 

yngre anställdes det mycket kvinnor men de flesta hoppade av för att de inte kunde 

utvecklas, bland annat på grund av att de stannade hemma med barnen. De fick inte 

samma möjlighet när ledningen såg att de skulle vara hemma med barnen (Respondent 

4). Delägarna säger att det har skett en förändring bland fördelningen mellan män och 

kvinnor som blir föräldralediga. 

 

Samhället gör ett skifte idag. Det pratas jättemycket om att pappor ska vara 

hemma och vara föräldralediga och det ser jag på mina yngre. Merparten där är 

hemma idag under vissa perioder. 10 års sen var de inte det, så är det bara. Det 

kommer även in hos oss, det skiftet. … det är klart om att männen bara jobbade 

och jobbade och jobbade och aldrig var hemma då blir det ju att tjejerna kom efter. 

Det gör man inte idag på samma sätt. (Respondent 3) 

 

Respondenternas familjesituationer såg olika ut. Vissa hade blivit förälder innan de blivit 

delägare medan andra fick barn efter att de blivit delägare. Ingen av respondenterna har 

på något sätt upplevt att föräldraskap påverkat deras avancemang eller karriärmöjligheter. 

De som fått barn innan de blev delägare har inte känt att det påverkat dem att bli delägare. 

Dessutom har de som fått barn efter att ha blivit delägare inte märkt någon skillnad på att 

vara delägare med eller utan barn. Respondent 4 upplevde att hon tappade mycket när 

hon kom tillbaka efter sin föräldraledighet. Det fanns inte så mycket arbete och ingen 

hade planerat något till henne. För att inte komma efter samt tappa kompetens och kunder 
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upplever respondenten att det är viktigt att delta på nätverksträffar, after work och digitala 

utbildningar. 

 

Men det är klart att man måste vara medveten både som tjej och kille att går jag 

hem ett halvår så är det inte så att kunderna står och väntar, dina egna kunder 

kanske gör men om du inte har egna kunder. Så du kan inte förvänta dig att när 

du kommer tillbaka efter föräldraledighet så har allt stått och väntat på dig. 

(Respondent 4) 

 

De flesta delade upp föräldraledigheten med sina män och hade olika fördelningar. De 

olika fördelningarna beror helt på individen själv, familjesituationen och tidsperiod. 

Respondent 6 var delägare när hon blev förälder och stannade hemma med sitt barn i ett 

år. När hon kom tillbaka arbetade hon deltid i ett år. En annan respondent som också var 

delägare när hon blev förälder är Respondent 2. Respondent 2 var föräldraledig i tre 

månader innan hon började deltid eftersom hon kände att hon var tvungen att jobba under 

högsäsong.  

 

Man är ju två om det, så jag kan säga, det jag upplever med de medarbetare som 

jag har som jag jobbar med oftast att tjejen vill vara hemma. Sen kan det ju vara 

så att män inte är så intresserad av det och då kan jag också förstå att de vill ta det. 

… Men det som jag tycker är slående det är att vi kvinnor, tjejer inte vill lämna 

den ifrån oss. Fast vi ändå har pratat så mycket om jämställdhet så just när det 

kommer till den biten så vill tjejerna ändå vara hemma både i 1–1,5 år. Jag ser 

inte det som något negativt, det är ändå klart liksom. Vill vi dela, då kan man 

också låta pappan vara hemma. (Respondent 6) 

 

Respondent 2 upplevde inte att föräldraledigheten påverkade hennes delägarskap på 

något sätt utan det påverkade hennes verksamhet för stunden. Hennes verksamhet drogs 

ner under den perioden hon var föräldraledig men efter att ha kommit tillbaka så har 

verksamheten vuxit. Det är när barnen blivit lite äldre som Respondent 2 kunnat ägna mer 

tid åt att dra in kunder och ta hand om dem kunderna hon redan har. På så sätt anser 

Respondent 2 att hon påverkats. Hennes verksamhet hade kunnat vara större idag, men 

hennes delägarskap påverkades inte. Respondent 3 upplevde inte att hennes karriär 

påverkats utav att vara föräldraledig. När hon blev tillfrågad om hennes karriär 

påverkades av föräldraledigheten svarade hon: 

 

Nej, det skulle jag inte säg. Det pratas ju mycket och så men varje gång jag 

kommit tillbaka från att vara föräldraledig så har jag blivit befordrad. För jag har 



 

30 

 

varit i trappan och det är inte så att jag har gått tillbaka och tappat det. Tidigare 

var vi två kontor som inte var sammanslagna. Jag gick hem precis i den här 

sammanslagningen, då bildade man ny ledningsgrupp men när jag kom tillbaka 

efter, så ändrade man. Så kom jag in i ledningsgruppen igen, sen har jag då kört. 

(Respondent 3). 

 

Delägarna anser att det är viktigt med kommunikationen, både mellan en själv och ens 

partner och i kommunikationen med byrån. Idag är det accepterat att alla inte jobbar på 

samma sätt. Ett av kraven för att vara delägare på en av byråerna är att arbeta 100% vilket 

kan anses vara ett hinder för kvinnor. Respondenterna menar att det kan vara svårare att 

avancera om man inte kan jobba heltid med det går bra att jobba 85–90% om man vill, 

bara man gör ett bra jobb och uppfyller bland annat omsättnings- och nyckeltalskraven. 

De som vill vara hemma mer med sin familj får en möjlighet till det. 

4.5 Normer 

Ingen av respondenterna upplever att deras arbetsplatser har normer som är relaterade till 

könen. Normerna på arbetsplatsen är mer generella och beror på till exempel deras 

klienter och själva yrket. Respondent 4 upplever att kvinnor generellt har mer mjuka 

värden än männen. Kvinnor är stereotyper, bryr sig mer om hur de andra känner och vilka 

planeringar de har, medan männen är lite hårdare och bryr sig mer om när arbetet ska vara 

klart (Respondent 4).   

 

Om man jämför med de kvinnliga partners har dom mycket kontakt med de 

manliga så är det nog de här med män och kvinno skillnaden att kvinnorna är mer 

noggranna, det ska ta redas på, man ska veta exakt och tänker igenom saker, 

medan manliga delen är mer ja det löser sig och kanske inte lika noggranna, men 

det finns en skillnad. (Respondent 5) 

 

Respondent 3 säger att byrån hon arbetar på har en code of conduct. De har sina 

värderingar och de sitter i de flestas medarbetarnas ryggrader. Hon menar att i slutändan 

så är vi alla människor som arbetar och man agerar ju på ett visst sätt. Man kan inte bara 

köra sitt eget race utan det är viktigt att se efter sina medmänniskor. Respondenterna säger 

att de inte tänker på om man pratar med en man eller kvinna utan på att det är en kollega 

som man pratar med. Alla delägare upplever att det är högt i tak på byråerna där de 

arbetar. De upplever inte byrån som hierarkisk utan mer som en platt organisation. Vissa 
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av delägarna har uttryckt att det finns olika nivåer på byrån som kan upplevas vara 

hierarkisk men att alla kan prata med alla oavsett på vilken nivå man befinner sig på. 

 

4.6 Jämställdhet i byrån 

Jämställdheten i byråerna ser olika ut. Respondent 1 och 2 upplever att det är ganska 

jämnt i könsfördelningen på byråerna de arbetar på. Bland delägare är det betydligt fler 

män än kvinnor, 5 kvinnor och 12 män. Tre kvinnor har blivit erbjudna delägarskap som 

börjar efter sommaren, vilket ökar jämställdheten bland delägarna. Respondent 2 berättar 

att det inte sitter några kvinnor i styrelsen, men det har inte med kön att göra utan de som 

var lämpliga valdes till styrelsen. Bland gruppchefer är det lika många män som kvinnor.   

 

Jämställdheten på byrån där Respondent 3 arbetar på ser generellt jämn ut. Respondent 3 

har en ledningsgrupp med fem personer varav fyra av dem är kvinnor. Det är många 

duktiga tjejer som är senior manager, nivån under partner. Respondenten upplever att det 

är ojämnt ju högre upp i hierarkin man tittar men om man tittar på hela byrån så ser det 

rätt jämnt fördelat ut (Respondent 3). 

 

På byrån där Respondent 4 arbetar, jobbar totalt 16 personer, fyra killar och 12 tjejer. 

Bland delägarna är tre kvinnor och två män. I bolaget är det på så sätt mer ojämnt än vad 

det är bland delägarna. Respondenten upplever att det är fler kvinnliga sökande med 

efterfrågad kompetens när det gäller redovisning och revision. Respondent 5 arbetar på 

en byrå, där andelen män är 36% och andelen kvinnor är 64%. Bland delägarna är 48 av 

144 kvinnor (Respondent 5). Avdelningen där Respondent 6 befinner sig på är 

könsfördelningen ojämn. Av 25 personer är det 3 män och resten kvinnor. På hela byrån 

överlag är det mer jämnt (Respondent 6).  

 

Enligt respondenterna sker anställning av nya medarbetare efter kompetens och resultat 

och inte på grund av kön. Respondent 3 menar att det endast har blivit en tillfällighet att 

fördelningen ser ut som den gör just nu. Respondent 4 nämner att det finns fortfarande en 

stor grupp män i åldern 60–70 som håller sig kvar i delägarkretsen. När den gruppen 

försvinner så menar hon att fler kvinnor kommer att komma in i delägarkretsen. 

Respondenterna säger att samhället håller på att förändras och att man är mer medvetna 
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om förändringen. På de flesta byråerna får inte delägarna fortsätta vara delägare när de 

har fyllt 60 men man får vara kvar på byrån som anställd. 

 

Skillnaden på de mindre byråerna är att ofta är delägarna kvar tills de blir 70 vilket 

gör att de lever kvar med sitt tänkande och då är det svårare att ta in andra, medan 

i de stora byråerna så får man inte arbeta mer än till ca 60–62 vilket gör att då 

kommer nya in. Då kommer nya tankar och nya erfarenheter in. (Respondent 4) 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras den insamlade empirin med de väsentliga delarna i studiens 

teoretiska referensram. Analysen är uppbyggd i samma ordning som föregående kapitel. 

5.1 Att vara kvinnlig delägare 

För att vidareutvecklas i karriären och bli delägare menar Downar et al. (2020) att det är 

viktigt att skaffa nya kunder, delta i nätverksträffar och visa ambitioner. Jonnergård et al. 

(2009) skriver att manliga värderingar och förväntningar i en revisionsbyrå leder till att 

kvinnor känner sig begränsade för att utvecklas på arbetsplatsen. Denna teori stämmer 

inte överens med hur det ser ut idag. Utifrån respondenternas svar var det så förr men inte 

nu. Förr begränsades kvinnor bland annat genom att de inte fick ta sig an vissa uppdrag. 

Förväntningarna samt värderingarna har förändrats vilket betyder att ingen kan påverka 

relationen med klienterna och uppdragen som delägarna tar sig an.   

 

Anderson-Gough et al. (2005) skriver i deras studie att det förväntas mer att en manlig 

revisor ska kunna arbeta övertid, närvara på nätverksträffar och använda sin fritid åt 

arbete än vad det förväntas av en kvinna. Det finns även en skillnad mellan Anderson-

Gough et al. (2005) teori samt den insamlade empirin. Baserat på respondenternas svar 

är förväntningarna inte relaterade till kön. Det var vanligt för både kvinnliga och manliga 

delägare att arbeta övertid på fritiden och delta på nätverksträffar.  

 

Ett hinder för kvinnor är homosocial reproduktion, det vill säga att män har en tendens 

att välja män. Revisionsbranschen är mansdominerat och ledarna har en stor inverkan på 

företagsbranschen (Alvesson & Svenningsson, 2007). Chefer och ledare väljer oftast att 

rekrytera personer med liknande bakgrund, vilket leder till att män blir valda framför 

kvinnor (Hensvik et al., (2009). Respondenterna upplever att det fortfarande är svårare 

för kvinnor att avancera än män, men inte i lika stor utsträckning som tidigare. Detta kan 

kopplas till Hensvik et al. (2009) teori att män väljer män. Respondent 4 använde 

uttrycket “manliga företagsledare väljer män och kvinnor väljer också män” när hon 

nämnde ett hinder för att klättra i karriären. En anledning till att kvinnor har haft det 

svårare att avancera i revisionsbranschen är att det har varit fler män bland 

toppositionerna enligt en respondent. I samband med att fler kvinnor befordras och 



 

34 

 

kommer in i de högre positionerna leder det till att fler kvinnor blir rekryterare. Enligt 

Blomberg (2009) finns det olika strategier för en kvinna att känna sig accepterad i högre 

positioner. Dessa strategier är oftast assimilering eller distansering. När kvinnor får 

toppositionerna kommer de alltså också att välja män för att försöka anpassa sig efter 

männen i ledningsgruppen vilket leder till att det förblir mansdominerat på arbetsplatsen.  

 

Karriärutvecklingen beror på personens egna ambitioner och sätt att arbeta på. 

Organisatoriska funktioner begränsar möjligheterna däremot kan individen välja olika 

metoder för att ta sig an dessa funktioner. Ett exempel är att bygga ett personligt nätverk 

för att förhindra uteslutning från det manliga nätverket (Elg et al., 2009; Elg & 

Jonnergård, 2004). Vår empiriska data visar att kvinnorna upplever att det är personens 

egenskaper och ambitioner som påverkar ens karriärutveckling. Respondenterna menar 

att drivet, nyfikenheten samt viljan att göra business krävs för att bli delägare. En 

respondent nämner att det är viktigt för karriärutvecklingen att delta på nätverksträffar. 

5.2 Bemötande 

Osynliga barriärer som hindrar kvinnor till att avancera i karriären beskrivs som ett 

glastak. Hindret beror på dem fyra olika faktorerna flexibilitet, förnekelse, accepterandet 

samt uppgivenhet. Flexibilitet innebär att kvinnor försöker ta sig upp till de högre 

positionerna genom att krossa glastaket (Smith et al., 2012). Resultatet av empirin visar 

att respondenterna är medvetna om att hindret glastaket existerar, däremot är det inget 

som de själva upplevt. Det enda hindret som respondenterna nämner är själva individen.  

 

Förnekelse har den starkaste kopplingen till avancemang i karriären och tyder på att 

kvinnor undviker konflikter i arbetet (Smith et al., 2012). Resultatet visar att de kvinnliga 

delägarna inte är rädda att säga ifrån och har alltid varit tydliga med vad de vill under sin 

karriär. Kommunikationen mellan delägarna och deras chefer har spelat en stor roll för 

utvecklingen av deras karriär. Den insamlade empirin visar att kvinnliga delägare inte 

upplever annorlunda bemötande på grund av sitt kön. När vissa delägare blivit bemötta 

på ett annorlunda sätt har det berott på andra faktorer, som till exempel att de varit nya i 

branschen. 
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Accepterande innebär att kvinnor redan ställt sig in på att det är omöjligt till avancemang. 

Uppgivenhet är likt begreppet accepterande och innebär att kvinnors välmående påverkas 

när de känner att det inte sker någon förändring i arbetsförhållandena. Detta leder till att 

kvinnor arbetar kvar på samma position och lämnar sedan arbetsplatsen för att komma 

till något nytt (Smith et al., 2012). En av delägarna som arbetade på en medelstor 

revisionsbyrå kände att det inte kommer vara möjligt att bli delägare på en stor 

revisionsbyrå när hon var ung vilket gjorde att hon sökte sig till en mindre byrå där hon 

såg fler möjligheter. 

5.3 Mentorskap 

Utifrån respondenternas svar visade det sig att mentorskap hade stor betydelse och 

påverkan i deras karriär vilket stämmer överens med Gertsson et al. (2017), Elg et al. 

(2009) samt Elg & Jonnergård (2004) teorier. Respondenterna upplevde att mentorerna 

gav coaching, stöd samt utmanade delägarna för att utvecklas i deras karriärer. En individ 

kan söka stöd hos en annan person inom eller utanför organisationen för att utvecklas i 

karriären (Elg et al., 2009; Elg & Jonnergård, 2004). Mentorerna har ofta varit äldre 

personer från företaget eller utanför med mer erfarenheter. Empirin visar att anledningen 

till att de flesta har stannat kvar i branschen till stor del beror på deras mentorer. 

Schweitzer et al. (2011) nämner att mentorer kan ge tillgång till nätverk och att kvinnor 

tjänar på att ha mentorer som uppmuntrar dem. Enligt Respondent 1 och Respondent 3 

har de fått hjälp från sina mentorer att bygga upp sitt kontaktnät. 

5.4 Kombination av karriär och familj 

Könsskillnadsperspektiven sätter kön i olika kategorier trots att de har en naturlig 

variation på egenskaper. Sambandet mellan kön och egenskaper är skapade av samhället 

och relaterar män till manlighet och kvinnor till kvinnlighet (Mukhatar, 2002). 

Egenskaper som förknippas med kvinnligt är oftast mjuka personlighetsdrag jämfört med 

manliga. Kvinnliga egenskaper beskrivs ofta som vårdande, moderlighet och kärlek till 

människor. Manliga egenskaper beskrivs som familjeförsörjande, skötsamhet, råstyrka 

och plikttrogen (Greiff, 2006). Respondenterna upplever att en kvinnas vilja att vara med 

sitt barn fortfarande finns kvar och det kan kopplas med dem egenskaperna som uppfattas 

vara kvinnliga. Resultatet av empirin visar att kvinnor förr hindrats från att utvecklas i 

karriären på grund av att de stannade hemma med barnen. De såg inga möjligheter till 
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avancemang vilket ledde till att de sa upp sig från arbetet. Nu är möjligheterna för både 

kvinnor och män lika enligt respondenterna. Kraven att jobba 100% har blivit mindre och 

kvinnor ser inte föräldraskap som ett lika stort hinder att avancera i karriären längre. Trots 

att det är betydligt fler kvinnor än män som tar ut föräldraledighet i dagens samhälle 

upplever de kvinnliga delägarna att allt fler män tar ut föräldraledighet. Respondenterna 

menar att det kan bero på att synen som samhället har på manligt och kvinnligt håller på 

att förändras. 

 

Månsson et al. (2013) skriver om skillnader på karriärutvecklingen och möjligheten att 

avancera i karriären påverkas av kön och föräldraskap. Utifrån respondenternas 

förklaringar har deras karriär inte påverkats av föräldraledigheten. De kvinnorna som fick 

barn innan de blev delägare har inte påverkats av föräldraskap för att bli befordrade. Enlig 

Kemp & Zhao (2016) är kvinnor mindre karriärinriktade än männen eftersom de har en 

tendens att fokusera mer på livskvalitén än framgång. Flynn et al. (2015) skriver att 

kvinnor tenderar att ta den största aktiva rollen när det gäller barnuppfostran. Respondent 

6 bekräftar detta då hon menar att även om jämställdhet är ett mycket diskuterat ämne 

upplever hon att kvinnor frivilligt vill vara hemma med barnen och ta största rollen. 

 

Förväntningarna på att kvinnor ska vara de som tar hand om barnen och männen ska jobba 

leder till att kvinnor inte har samma möjligheter till att avancera i karriären. När en man 

stannar hemma med barnen ger han upp mer i sin karriär jämfört med vad en kvinna ger 

upp. På så sätt blir frågan vem av föräldrarna ska offra mest (Månsson et al., 2013). 

Empirin visar att förväntningarna på de olika könen har förändrats. Det är vanligt att både 

män och kvinnor tar ut föräldraledighet och det förväntas inte att en kvinna ska var 

hemma med barnen och att mannen ska arbeta för att försörja familjen samt inte offra sin 

karriär. Både männens och kvinnornas verksamhet påverkas av att de är frånvarande från 

arbetet, det har alltså inget med kön att göra. Respondenterna menar att både kvinnor och 

män ger upp lika mycket i karriären. 
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5.5 Normer 

Kulturen i olika grupper används för att beskriva olika sociala fenomen. Den grundar sig 

på normer, attityder och föreställningar. Dessa påverkas oftast av dem som sitter på de 

ledande positionerna (Alvesson & Svenningsson, 2007). Jonnergård et al. (2009) 

beskriver revisionsbranschen som en bransch vars struktur grundar sig i manliga 

värderingar. På så sätt känner kvinnor sig begränsade i branschen. Respondenterna 

upplever ett mjukare beteende hos kvinnliga delägare och ett tuffare beteende hos de 

manliga delägarna. Empirin visar att allt fler kvinnor kommit upp bland de ledande 

positionerna vilket gör att normer, attityder och föreställningar förändras. Det är inte 

endast män som har ledarrollerna längre och de manliga värderingarna tynar bort vilket 

ger mer plats åt kvinnliga värderingar. Respondenterna berättar att de har code of conduct 

på sina arbetsplatser vilket också påverkar värderingarna.  

 

Carrington (2010) beskriver revisionsbranschen som hierarkisk med en bestämd 

karriärstege. Längst ned på hierarkin finner vi assistenterna och högst upp finner vi 

delägarna. Däremellan finns det flera roller som kan ha olika namn på byråerna 

(Carrington, 2010). Utifrån empirin kan karriärstegen anses vara hierarkisk men själva 

byråerna upplevs mer som platta organisationer då alla kan prata med alla oavsett på 

vilken nivå man befinner sig på.  

 

Utifrån respondenterna bekräftas Greiff (2006) förklaring om de manliga och kvinnliga 

egenskaperna. Greiff (2006) menar att egenskaperna som förknippas med kvinnlighet 

handlar ofta om vårdande, tjänande och kärlek till människor. Manliga egenskaper 

associeras med skötsamhet, plikttrogenhet samt råstyrka. Respondent 4 berättar att 

kvinnor bryr sig mer om känslor och planeringar medan männen är hårdare och bryr sig 

mer om när arbetet ska vara klart.  

5.6 Jämställdhet i byrån 

Det är en hård konkurrens och det gäller att visa vad man kan bidra med samtidigt är en 

grundprincip i branschen en person in, en person ut (Axelsson, 2017). Som tidigare 

nämnts påverkas kulturen i en organisation av de som sitter på de ledande positionerna, 

vilket till största del är män. Kulturen grundar sig i medarbetarnas attityder, normer och 

föreställningar (Alvesson & Svenningsson, 2007). Utifrån respondenternas svar är det 
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mindre jämnt högre upp i karriärstegen och det beror på olika faktorer. En faktor är att 

nya medarbetare anställs efter kompetens och resultat och inte efter kvoteringsprincipen. 

En annan faktor är att det fortfarande sitter äldre män med äldre värderingar bland de 

ledande rollerna vilket bekräftar pipeline perspective-teorin. Det tar tid tills de äldre 

delägarna går i pension och det blir en ruljangs. Respondenterna menar att vi befinner oss 

mitt i ett generationsskifte. Ezzedeen et al. (2015) skriver att i takt med att kvinnorna 

utbildar sig kommer den dominerande manliga arbetskraften fasas ut vilket leder till att 

kvinnorna får en chans att komma upp i ledarpositionerna. Regeln om att man måste avgå 

som delägare när man fyller 60 år är en förändring i arbetsförhållandena nämner 

majoriteten av respondenterna. Respondent 4 menar att när de äldre delägarna går i 

pension kommer det att ge mer utrymme för nya delägare med nytt tänk, nya värderingar 

och förväntningar. Enligt respondenterna har männen sett och ser möjligheterna och 

fördelarna med att det är jämnare könsfördelning i byråerna. Varje individ är unik och ser 

saker på olika sätt vilket medför att nya värderingar kommer in i byråerna. 

 

Kanters (1977) teori om minoriteter fokuserar på faktorerna möjligheter, makt och antal. 

Möjligheter handlar om hur positionerna påverkar kvinnor och män att göra karriär 

(Blomberg, 2019). Respondenterna upplever att de har samma möjligheter att avancera i 

karriären som män. Möjligheterna att utvecklas har inte begränsats på grund av deras kön. 

Makt handlar om kvinnor och mäns inflytande vid beslutsfattande och utövande av makt 

(Blomberg, 2019). Respondent 1 har tidigare upplevt att hon inte tagits på lika stort allvar 

förr på grund av sitt kön. Hon uttrycker att det endast satt “gubbar” i styrelsen vilket ledde 

till att hon inte hade stor inflytande. Antal handlar om förhållandet mellan kvinnor och 

män i organisationen (Blomberg, 2019). Den enda skillnaden som respondent 3 upplever 

är att kvinnor är en minoritet, utöver det har hon inte upplevt andra skillnader.   
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6. Slutsats 

I detta kapitel kommer studiens resultat att diskuteras för att därefter dra slutsatser om 

kvinnliga delägares upplevelser i delägarkretsen. Avslutningsvis beskrivs studiens bidrag 

och förslag till framtida forskning presenteras. 

6.1 Slutsats och diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka kvinnliga delägares uppfattningar av faktorer 

som påverkat kvinnors möjligheter att bli delägare i medelstora och stora revisionsbyråer 

samt om de uppfattar att dessa faktorer fortfarande finns. I denna studie har det empiriska 

materialet samlats in med hjälp av intervjuer med kvinnliga delägare i olika 

revisionsbyråer. Utifrån tidigare studier baserades syftet och frågeställningarna på 

föreställningen att det finns hinder som påverkar kvinnors avancemang inom 

revisionsbranschen.  

 

Vår empiriska undersökning visar att de kvinnliga delägarna är medvetna att det finns 

hinder, men det är inget som de själva har upplevt. Studiens respondenter talade emot 

fenomenet glastak och homosocial reproduktion (Alvesson & Billing, 2011; Alvesson 

och Svenningsson 2007; Ezzedeen et al., 2015) vilket gör att resultatet inte kan styrka 

dessa fenomen eller begrepp. Resultatet kan däremot inte påpeka det motsatta eftersom 

en av respondenterna upplevde att glastaket samt teorin homosocial reproduktion är en 

faktor till att kvinnor begränsas i karriären. Vi ifrågasatte tillförlitligheten på vad som 

sades under intervjuerna då respondenterna ibland stannade upp när de fick frågor som 

berörde kön och karriäravancemang. Det kan vara intervjuareffekten som påverkade 

deras svar, alltså att de svarade enligt vad de trodde att vi ville höra.  

 

Ett annat omtalat ämne som respondenterna nämnde var föräldraskap. De upplevde 

däremot inte detta som ett hinder utan mer som ett uppehåll i karriären. Förut kunde detta 

anses som ett hinder för kvinnor men allt eftersom fler män tar större roll i barnuppfostran 

samt att kraven på att arbeta heltid minskat är inte föräldraskapet ett hinder för en kvinna. 

Respondenterna nämner att kombinationen av arbete och familjeliv upplevs svårt. Det 

krävs att individen själv hittar en balans mellan karriär och privatliv. 
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Möjligheterna för att nå delägarskap är lika för alla och det enda hindret man stöter på är 

en själv. Respondenterna menar att allt handlar om hur du är som person samt vilka 

ambitioner och mål du själv som individ har. Studiens resultat visar att mentorskap har 

haft ett positivt inflytande samt god effekt på kvinnliga delägares karriärutveckling. 

Utifrån empirin konstaterades det att delägarna endast haft manliga mentorer samt 

förebilder vilket stämmer överens med tidigare studier. Vi kan dra slutsatsen om att 

respondenterna har tjänat på att ha mentorer som uppmuntrat och stöttat dem i karriären. 

Det är däremot delägarnas ansvar att engagera sig och vara aktiva i nätverkandet.  

 

Det framgår av vår studie att delägarna upplever att en förändring har skett och att vi 

befinner oss i en förändringsprocess när det gäller fördelningen mellan män och kvinnor 

bland delägarkretsen i revisionsbranschen. Studiens empiri bekräftade pipeline 

perspective-teorin (Ezzedeen et al., 2015). I takt med att allt fler kvinnor utbildar sig 

kommer den dominerande manliga arbetskraften fasas ut och på så sätt har kvinnorna en 

chans att släppas in. Medvetenheten om fördelar samt andra möjligheter med att vara 

jämnt fördelat har ökat och man försöker få in fler kvinnor i delägarkretsen. Även om 

målet är att få en jämnare könsfördelning är det fortfarande viktigare att anställa efter 

kompetens. Vissa upplevde att de har fått kommentarer av män och inte togs på allvar när 

de var nya i branschen. Branschkulturen har förändrats till följd av samhällets utveckling 

samt generationsskifte i branschen. Äldre värderingar och normer är på väg ut samtidigt 

som nya kommer in. 

 

Avslutningsvis kan vi dra slutsatsen om att kvinnor inte upplever hinder förutom en själv 

för att nå delägarskap. Svårigheterna som de har stött på vägen beror inte på deras kön, 

det har berott på svårigheten att hitta en balans mellan karriär och privatliv. Den viktigaste 

parametern för att avancera i karriären beror på individens egna egenskaper, ambitioner 

och mål. Mentorskap har haft en viktig betydelse i delägarnas karriär. Vår studie visar att 

kvinnorna uppfattar att det har skett en förändring och att vi fortfarande befinner oss i 

den. En större skillnad kommer att märkas när den äldre generationen slutar. 
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6.2 Studiens bidrag 

Den här studien bidrar till en ökad kunskap till vetenskapsområdet om vilka hinder som 

påverkar kvinnors avancemang inom revisionsbranschen. Vår studie aktualiserar tidigare 

forskning med nya empiriska insikter om hur kvinnor uppfattar att olika faktorer hindrat 

dem att bli delägare, samt om en förändring bland könsfördelningen i delägarkretsen har 

skett. Studien har gett en förståelse om att dagens kvinnliga delägare inte längre upplever 

föräldraskapet som ett hinder och att man inte behandlar varandra olika oavsett kön. 

6.3 Förslag till framtida forskning 

Det avgränsade urvalet av forskningen innebär att studiens resultat inte går att 

generalisera till andra situationer och därför finns det behov att forska vidare inom 

området. Ett förslag är att inkludera fler kvinnliga delägare, män och personer som 

befinner sig på olika nivåer i karriärstegen för att kunna jämföra om deras uppfattning 

skiljer sig åt. Ett annat förslag är att genomföra kvantitativ forskning för att få ett resultat 

som är representativ för en större befolkning. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Bakgrund 

1. Skulle du kunna beskriva vem du är och hur du är som person, till exempel 

utbildning och egenskaper? 

  

Karriär 

1. Kan du berätta vägen till delägarskap? 

2. Hur länge har du arbetat i företaget/branschen? 

3. Hur länge har du varit delägare? 

4. Har du alltid haft ett mål att bli delägare? 

5. Vad/Vilka har hjälp dig att utvecklas i karriären? 

6. Upplever du att män och kvinnor har samma möjligheter att avancera i byrån? 

7. Upplever du att det finns hinder för kvinnor att utvecklas inom branschen? 

8. Vad är skillnaden mellan att vara man/kvinna som delägare? 

9. Upplever du att du blir bemött på olika sätt om det är en manlig eller kvinnlig 

kollega/kund? 

10. Tycker du att det har skett en förändring i hur kvinnor upplever det är att avancera 

idag om man jämför med till exempel 10 år tillbaka? 

11. Finns det andra hinder som påverkar? 

12. Vad kräver företaget för att bli delägare? 

 

Familj 

1.  Hur ser din familjesituation ut till exempel civilstånd och barn? 

2.  Har du varit föräldraledig? 

3.  Hur var din karriär före/efter? Hur påverkade det din karriär? 

4. Hur tror du att de nya reglerna om att pappor är hemma mer med barnen skulle 

påverka/ha påverkat din karriär? 

 

Byrån 

1. Hur upplevs strukturen på din avdelning gällande arbetsfördelning och hierarki? 

2. Vad finns för normer och regler på din arbetsplats? 

3. Hur upplever du att könsfördelningen ser ut på din arbetsplats? 


