
  Företagsekonomiska institutionen 

Magisteruppsats FEKP01 

VT 10 

Löpnummer: 14112 

   

   

 

 

 

 

 

 

Jämställdhet i 

revisionsbranschen? 

En karriärstudie utifrån ett 

genusperspektiv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Handledare: 

Viktoria Levin  Torbjörn Tagesson 

Johanna Nilsson



Förord 

 

Vi vill härmed tacka de personer som har gjort denna uppsats möjlig att genomföra.  

 

Först och främst önskar vi rikta ett stort tack till de personer som vi har varit i kontakt med på 

PricewaterhouseCoopers, KPMG och Ernst & Young och som har hjälpt oss att distribuera 

vår enkätundersökning. Dessutom vill vi tacka våra två intervjupersoner som har tagit sig tid 

att prata med oss och som har delat med sig av sina värdefulla erfarenheter.  

 

Därtill vill vi tacka alla de personer på revisionsbyråer runt om i landet som har tagit sig tid 

att fylla i vår enkät och då särskilt den person som var vänlig nog att vara testperson för den.  

 

Vi vill också tacka de personer på Statistiska institutionen på Ekonomihögskolan i Lund för 

deras hjälp med tips i datorprogrammet SPSS gällande analysen av enkätundersökningen. 

 

Ett särskilt tack till våra anhöriga som har hjälpt oss med feedback och kontakter.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Torbjörn Tagesson för hans viktiga 

kommentarer och konstruktiva kritik under denna tid. 

 

 

 

Lund, maj 2010 

 

Viktoria Levin och Johanna Nilsson 



Sammanfattning 
 

Examensarbetets titel:  Jämställdhet i revisionsbranschen? En karriärstudie utifrån ett 

genusperspektiv 
 

Seminariedatum:  2010-06-04  
 

Kurs:  FEKP01, Examensarbete magisternivå, Företagsekonomi, 

Avancerad nivå, 15 Högskolepoäng (HP) eller ECTS-CR 
 

Författare:  Viktoria Levin och Johanna Nilsson 
 

Handledare:  Torbjörn Tagesson 
 

Fem nyckelord: Karriär, revisionsbranschen, kvinnor, familjeroll, yrkesroll 
 

Syfte: Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka om 

det finns skilda förutsättningar för män och kvinnor att göra 

karriär i revisionsbranschen. Syftet är fortsättningsvis också att 

kartlägga vad som utmärker de kvinnor som faktiskt når toppen.  
  

Metod: I vår uppsats har vi använt oss av både ett positivistiskt och 

tolkande perspektiv, då vårt syftes första del kräver ett 

positivistiskt synsätt, medan den andra delen är 

förståelseinriktad och därför kräver ett tolkande perspektiv. Vi 

använder oss huvudsakligen av en deduktiv metod, men även till 

viss del en induktiv metod. 
 

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen för syftets första del utgår från 

rationalitetsteorier och socialisationsteorier som rör 

könssegregering, samt också teori gällande arbetsgivare och 

dennes befordringsbeslut. För andra delen av syftet utgår teorin 

från faktorer som antas påverka tiden för att bli auktoriserad 

revisor, som här antas vara av betydelse för kvinnors 

möjligheter att uppnå partnernivå i revisionsbranschen. 
 

Empiri: Gällande den första delen av vårt syfte har vi samlat in empiri 

genom en enkätundersökning på ”The Big Four” i Sverige. För 

den andra delen av syftet har vi hämtat empiri från två stycken 

intervjuer med kvinnor på partnernivå från två olika 

revisionsbyråer.  
 

Slutsatser: Vi drar slutsatserna att vissa teoretiska aspekter stämmer 

gällande varför kvinnor inte når toppositioner i 

revisionsbranschen i lika hög grad som män, men att andra inte 

verkar vara anledningar till att kvinnor inte når toppen. Det 

verkar som att kvinnorna själva väljer bort de högre 

befattningarna och att könsroller i samhället i stort bidrar till 

detta, snarare än att byråerna i sig föredrar män och 

diskriminerar kvinnor. Det finns således inte skilda 

förutsättningar för män och kvinnor att göra karriär i 

revisionsbranschen.



Abstract 
 

Title:  Equality in the auditing business? A career study from a gender 

perspective 
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Purpose: The overall purpose of this paper is to examine whether there 

exist different conditions concerning career opportunities for 

men and women within the auditing business. The purpose is 

furthermore to chart what distinguishes those women who 

actually reach the top within the business. 
 

Methodology: In this paper, we have used both a positivistic and hermeneutic 

perspective since the first part of our purpose calls for the 

positivistic perspective, while the second part is concentrated on 

a deeper understanding and therefore demands the interpretative 

perspective. We are primarily using a deductive method, also 

partly an inductive method.  
  

Theoretical perspectives:  The most used theory for the first part of the purpose 

presupposes rational theories and socialization theories 

concerning gender segregation and also theories concerning the 

employer and his/her promoting decisions. For the second part 

of the purpose, the theory presupposes factors that can be 

assumed to influence the time to become an authorized 

accountant, which in this paper are supposed to be of importance 

for women’s opportunities to reach partnership in the auditing 

business.  
 

Empirical foundation: For the first part of the purpose, we have collected our empirical 

foundation by conducting a survey among “The Big Four” in 

Sweden. For the second part, we have collected empirical 

foundation through two interviews with female partners in two 

different accounting firms.  
 

Conclusions:  We draw the conclusions that some of the theoretical aspects 

correspond with why women do not reach top positions in the 

auditing business as much as men do, but some aspects do not 

seem to be reasons to why women do not reach the top. It seems 

as if the women themselves choose not to strive for higher 

positions and that gender roles in society in general contribute to 

this, rather than that the firms themselves prefer men and 

discriminate women. Thus, there does not exist any different 

conditions for men and women concerning career opportunities.  
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1. Inledning 

 

Detta första kapitel inleds med en introduktion till ämnet jämställdhet. Därefter följer en 

problemdiskussion med problemformulering som mynnar ut i uppsatsens syfte. I slutet av 

kapitlet återfinns uppsatsens disposition. 

 

1.1 Introduktion 
 

Sverige ses ofta som ett väldigt jämställt land, något som verkar sannolikt då Sveriges 

Riksdag 2006 bestod av 47 procent kvinnor (Valmyndigheten, 2006). Dessutom visar en 

nyligen utförd studie av Folksam att allt fler kvinnor är föreslagna till toppositioner i styrelser 

inom de svenska börsbolagen. 37 procent av de föreslagna nya ledamöterna i styrelser är 

nämligen kvinnor. (TT, 2010) 

 

Även beträffande nyanställda i den svenska revisionsbranschen är jämställdheten hög då 50 

procent är kvinnor. När det gäller toppskiktet i de fyra stora globala revisionsbyråerna i 

Sverige, ”The Big Four”, är emellertid endast 8 procent kvinnor. (Cojocaru och Hadziabdic, 

2002) Faktum är att näringslivets toppositioner, trots de senaste årens debatt om 

bolagsstyrelsers sammansättning, är de mest mansdominerade i hela samhället (Göransson, 

2007). Således kan antagandet att Sverige generellt sett präglas av jämställdhet ifrågasättas.  

 

Alvesson och Due Billing (1999) framhåller att motivet till att kvinnor är väl representerade i 

riksdag och offentlig sektor i många fall kan vara att locka kvinnliga väljare respektive att 

uppnå legitimitet. Författarna menar vidare att det inom dessa branscher finns en 

”prokvinnlig” inställning, men att situationen inom näringslivet, och därmed i 

revisionsbyråerna, kan vara en annan.  

 

Enligt Abidin, Penafort, Jusoff och Marzuki (2009) uppkom termen glastak under 1970-talet 

och begreppet symboliserar osynliga barriärer eller hinder för kvinnor att nå toppositioner i 

organisationer. Oavsett om det är inom näringslivet, offentlig sektor eller inom politiken finns 

detta hinder, menar författarna, och det är präglat av organisatoriska fördomar. Glastaket 

fortsätter att existera, trots decennier av social utveckling och försök till ökad jämställdhet 

mellan könen. Litteraturen om glastaket föreslår att attityder hos medlemmar i organisationer 
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och även kontextuella aspekter av organisationer ger upphov till barriärer som hejdar kvinnors 

karriäravancemang. (Abidin et al, 2009)  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Jämställdhet mellan könen är en nödvändig del av ett demokratiskt samhälle menar 

Göransson (2007) och framhåller tre argument för detta. För det första är det en fråga om 

rättvisa, vilket medför att både kvinnor och män ska ha tillgång till samma möjligheter. 

Dessutom är det en fråga om demokrati; kvinnor ska, precis som övriga samhällsgrupper, vara 

representerade också på högre maktpositioner. Göranssons tredje argument, nyttoargumentet, 

handlar om att toppositioner ska vara jämt fördelade mellan könen för att samhället på så sätt 

ska kunna dra nytta av både kvinnors och mäns insatser. (Göransson, 2007) 

  

Fortsättningsvis är området genus i kombination med arbetsmarknad tämligen utforskat, då 

det bland annat finns offentliga utredningar (exempelvis SOU 2007:108 samt SOU 1997:137) 

som behandlar området och även studier gjorda av exempelvis Acker (1990) och Collin, 

Jonnergård, Qvick, Silfverberg och Zabit (2007). Vidare har ett antal uppsatser vid olika 

svenska universitet författats på området. Forskningsområdet har emellertid inte varit populärt 

särskilt länge. Enligt Alvesson och Due Billing (1999) har organisationsteorin fram till 80-

talet i stort sett försummat könsaspekterna; de anställda betraktades förr antingen ur ett 

könsneutralt eller ur ett manligt perspektiv. 

 

Utifrån diverse utredningar kan man således utläsa att situationen för kvinnors möjlighet att 

uppnå toppositioner kan och bör förbättras. En sådan är ”Kön, makt och statistik” som är en 

av Statens Offentliga Utredningar (SOU 2007:108) och som berör kvinnor och män på 

maktpositioner i det svenska samhället. Utredningen har två syften: att kartlägga makthavare 

och att föreslå förbättringar. Utredningens slutsatser är att kvinnor och män är chefer på olika 

områden, olika nivåer och olika typer av positioner. Därtill fann den att könsbalansen är 

jämnast på riksnivå och att männen är flest i toppositionerna på lokal och regional nivå. 

Vidare drar den som slutsats att män oftare leder och verkställer, medan kvinnor oftare är 

ledamöter, i bästa fall ordinarie sådana. Slutligen finner utredningen att det finns ytterst få 

kvinnor bland näringslivets högsta chefer, följaktligen också bland revisionsbyråernas 

toppositioner. De förslag utredningen ger för att utvecklingen ska kunna följas systematiskt är 

bland annat att Statistiska Centralbyrån (SCB) bör få i uppgift att regelbundet samla in 
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aktuella uppgifter för toppositioner på olika samhällsområden. Därtill ges som förslag att 

könsfördelningen bland chefer i landsting och kommuner ska redovisas.  

 

Något som kan kopplas till dessa förslag gällande hur man kan förbättra statistiken rörande 

andelen kvinnliga toppchefer är en uppsats från 2008 med titeln ”För få kvinnliga toppchefer - 

hur förändrar vi den rådande situationen?” (Lönnqvist och Vukovic, 2008), i vilken en studie 

har gjorts gällande kvinnliga toppchefer i banksektorn. I studien har författarna intervjuat 

kvinnor på olika nivåer i två storbanker. Författarna kommer fram till att företag kan hjälpa 

kvinnor att avancera i karriären. De kan för det första hjälpa till genom att ha inställningen att 

det går att kombinera familj och karriär, i annat fall kommer familjen att prioriteras för 

kvinnor. Studien behandlar även andra aspekter som företag kan hjälpa sina kvinnliga 

medarbetare med, som exempelvis hushållsnära tjänster och mentorer. Författarna konstaterar 

även att kvinnor ofta hamnar på positioner där de har få utvecklingsmöjligheter, medan 

männen ofta hamnar på avdelningar som berör teknik eller finans, där det finns goda 

möjligheter för avancemang. Detta tyder för övrigt på en orättvisa, eftersom kvinnor inte ges 

samma möjligheter som män att bli toppchefer i näringslivet, vilket också Göransson (2007) 

berör ovan.  

 

Gällande den demokratiska aspekten av vad Göransson (2007) tar upp som betydelsefullt för 

jämställdhet visar Meyerson och Petersen (1997) i en rapport att det finns ett glastak för 

kvinnor som hindrar dem från att nå toppositioner och att det är en mycket liten andel kvinnor 

jämfört med män som når toppbefattningar i det privata näringslivet. Detta kan följaktligen 

inte ses som särskilt demokratiskt. I samma studie framhålls att segregering gällande 

befattningar sker av andra orsaker än diskriminering från arbetsgivaren. Författarna menar att 

segregeringen till stor del beror på mäns och kvinnors utbildningsval och att toppchefer 

rekryteras ur en begränsad grupp med speciella utbildningar och kompetenser.  

 

Till ovanstående resonemang kan tilläggas att Olsson och Öhman i en av statens offentliga 

utredningar (SOU 1997:137) kommer till slutsatsen att den svenska arbetsmarknaden är 

könssegregerad och att segregeringen är både horisontell och vertikal, det vill säga både 

mellan olika yrken men också mellan olika beslutsnivåer i företag. Denna studie kommer 

fram till att kvinnor är klart underrepresenterade som chefer. De har dock inget svar på varför 

skillnaderna är så stora mellan andelen kvinnliga och manliga chefer. Forskarna menar att det 

skulle kunna vara sociala, kulturella och ekonomiska faktorer som är avgörande.  
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En liknande ansats gör Haraldsson och Zettersten (2008) i sin studie ”Få kvinnor på toppen: 

En revision av revisorsbranschen”, i vilken det framkommer att kvinnorna som medverkar i 

denna undersökning anser att männen har bättre förutsättningar att avancera och att kvinnor 

har viljan och självförtroendet att avancera men att skillnaderna i avancemang, enligt de 

kvinnliga respondenterna, beror på att de inte är män. Författarna drar slutsatsen att det är 

attityder och värderingar inom branschen som i stor grad påverkar avancemang för kvinnor. 

Vidare menar författarna att kvinnor saknar förebilder, då det finns så få inom partnergruppen, 

vilket påverkar motivationen i en negativ riktning jämfört med män, som har fler förebilder. 

En annan slutsats är att branschen kräver stor uppoffring av privatlivet och att detta premieras 

med hög lön. Manliga partners har högst lön och minst ansvar i hemmet, medan kvinnliga 

partners axlar båda rollerna och därmed tjänar mindre. Det krävs större ansträngning från 

kvinnor i arbets- och privatlivet för att nå lika långt som män. (Haraldsson och Zettersten, 

2007) 

 

Det som Olsson och Öhman, nämnda ovan, emellertid tar upp som en orsak till varför andelen 

kvinnliga chefer är låg, är en kombination av att kvinnor, i högre utsträckning än män, väljer 

bort avancemang till högre chefspositioner och att arbetsgivarna är restriktiva i rekryteringen 

av kvinnliga chefer. Olsson och Öhmans studie visar vidare på en stigande trend när det gäller 

andelen kvinnliga chefer och att andelen kvinnliga projektledare har ökat inom näringslivet.  

 

Slutligen kan i fråga om Göranssons nyttoargument tilläggas följande argument för en ökad 

jämställdhet i arbetslivet: ”Jämställdhet är inte primärt en samvetsfråga, jag ser det som en 

ren konkurrensfaktor”, sade Pär Lärkeryd, vd för verkstadsföretaget Indexator i en intervju 

med Byggvärlden (Vene, 2010). Han fortsatte: ”Vi föds inte med en bilgen respektive 

dockgen, men vi trimmas till att se olika saker. Därför har vi olika perspektiv i arbetslivet, 

vilket vi arbetsgivare kan dra nytta av. Man mår bättre i könsblandat sällskap också.” Man 

kan således dra som slutsats att det för arbetsgivare kan finnas fördelar i att sträva efter en 

jämn könsfördelning. 

 

Mot den bakgrund som finns beskriven i detta avsnitt står det tämligen klart att kvinnor är 

underrepresenterade på toppositioner i näringslivet generellt och i revisionsbranschen 

specifikt. Det står också klart att det finns åtskilliga förklaringar till detta faktum. Slutligen 

har vi visat på att det är ett problem, inte bara för kvinnorna utan också för samhället i stort.  
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1.3 Problemformulering 
 

Mot bakgrunden som beskrivs i vår problemdiskussion ställer vi oss följande fråga: 

  

Varför är kvinnor underrepresenterade på de stora revisionsbyråernas toppositioner i 

Sverige?  

 

1.4 Syfte 
 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns skilda 

förutsättningar för män och kvinnor att göra karriär i revisionsbranschen.  

 

Syftet är fortsättningsvis också att kartlägga vad som utmärker de kvinnor som faktiskt når 

toppen.  

 

1.5 Disposition 
 

Nedan följer uppsatsens fortsatta disposition. 

 

Kapitel 2: Metod: I avsnittet förklaras varför denna uppsats utgår från både ett 

positivistiskt samt ett tolkande perspektiv. Dessutom förklaras varför uppsatsens 

metod framförallt är deduktiv, men varför den till viss del också är induktiv. 

 

Kapitel 3:  Teori: Kapitlet redogör för uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Denna utgör 

grunden till hypotesformuleringen gällande uppsatsens första syfte samt till 

propositionerna gällande uppsatsens andra syfte. 

 

Kapitel 4: Empirisk metod: Här beskrivs de metoder som vi har valt att använda för att 

uppfylla uppsatsens båda syften. Gällande det första syftet, att undersöka om det 

finns skilda förutsättningar för män och kvinnor att göra karriär i 

revisionsbranschen, har vi valt att genomföra en enkätundersökning. Gällande 

det andra syftet, att kartlägga de kvinnor som faktiskt når toppen, har vi valt att 

genomföra två intervjuer. 
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Kapitel 5: Analys: I detta kapitel analyseras enkätundersökningens resultat samt 

intervjuerna. Därmed besvaras uppsatsens frågeställning och dessutom uppfylls 

uppsatsens båda syften.  

 

Kapitel 6:  Slutsatser: I det sjätte kapitlet återfinns en avslutande diskussion. Den har som 

utgångspunkt frågeställningen och syftet i uppsatsens inledning och 

sammanfattar det viktigaste i analysen. Kapitlet avslutas med vårt förslag till 

fortsatt forskning.  
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2. Metod 
 

I detta kapitel presenteras varför denna uppsats utgår från både ett positivistiskt perspektiv 

samt en tolkande utgångspunkt. Dessutom förklaras varför uppsatsens metod framförallt är 

deduktiv, men också varför den till viss del är induktiv. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
 

Vi menar att denna uppsats första syfte, att undersöka om det finns skilda förutsättningar för 

män och kvinnor att göra karriär i revisionsbranschen, kräver en metod som baseras på mätbar 

data. Positivismen kan enligt Svenning (1996) ses som utgångspunkten till hårddatametoderna 

inom samhällsvetenskaperna och dess mål är i korthet att generalisera samband. Detta menar 

vi passar mycket väl in på vårt syfte och därför har vi för detta syfte också valt att använda en 

metod som går ut på att samla in hårddata; vi har nämligen genomfört en enkätundersökning.  

 

Uppsatsens andra syfte, att kartlägga vad som utmärker de kvinnor som faktiskt når toppen, 

ställer enligt vår uppfattning krav på ett mer tolkande angreppssätt. Anledningen är enkel och 

ligger i att detta syfte huvudsakligen är förståelseinriktat. Detta bidrar till att det krävs att vi 

lägger en tolkning i vad respondenterna säger, snarare än att vi objektivt endast beskriver det 

som framförs. 

 

2.2 Forskningsansats 
 

Denna uppsats båda syften kräver en djupdykning i forskningsområdet genus i kombination 

med arbetsmarknad, något som vi ovan nämner är ett forskningsområde som sedan 80-talet är 

relativt utforskat. Mot denna bakgrund är det logiskt att vi i denna uppsats huvudsakligen 

använder oss utav en deduktiv metod. Detta innebär att vi kommer att utgå från befintlig teori, 

som vi sedan kommer att använda för att bilda diverse hypoteser samt propositioner, som vi i 

ett sista steg ämnar pröva respektive avgöra om de överensstämmer med intervjupersonernas 

erfarenheter (Bryman och Bell, 2005).  

 

Fortsättningsvis vill vi framhålla att vi till viss del också kommer att använda oss induktiv 

metod, då vi, liksom Ramberg (1997), menar att det är svårt att vara fullständigt deduktiv utan 

några som helst induktiva inslag. Anledningen Ramberg (1997) ger, och som vi instämmer 



 10 

med, är att det är ofrånkomligt att man som forskare införskaffar sig både nya empiriska 

erfarenheter och teoretiska lärdomar under tiden som man utreder en viss företeelse.  

 

Alvesson och Sveningsson (2007) framhåller att forskningsområdet genus är tämligen stort 

och att det således rymmer en mängd olika angreppssätt. Författarna väljer trots detta att 

beskriva området översiktligt och menar att det framför allt rymmer följande typer av 

perspektiv på genus: kön-som-variabel-perspektivet, ståndpunktsperspektivet och ett 

perspektiv som kan benämnas kön som socialt konstruerat. Problemet i vårt fall är att dessa 

perspektiv inte rymmer genus i kombination med en arbetsmarknadssynvinkel, något som vi 

menar att våra syften kräver. Därmed har vi valt bort dessa och istället har vi utgått från ett 

antal olika teorier som rör både kön och arbetsmarknad. Dessa utgör grunden för de hypoteser 

vi har formulerat gällande det första syftet, det vill säga om det finns skilda förutsättningar för 

män och kvinnor att uppnå toppositioner i revisionsbranschen. De två övergripande teoretiska 

utgångspunkter som vi har valt rör faktorer som kan göra att kvinnor inte når toppositionerna, 

varav den första gäller kvinnans eget val (medvetet eller omedvetet) och den andra gäller 

arbetsgivarens anställningsbeslut.  

 

Vi vill betona att dessa teorier, som alltså tillsammans bildar vår teoretiska referensram för 

det första syftet, egentligen består av två olika författares teoribildningar. Dessa har vi funnit i 

utredningen ”Glastak och glasväggar?” (SOU 1997:137). Anledningen till att vi har valt att 

kombinera dessa teoribildningar till en är att vi önskade bilda en mer uttömmande grund för 

vår hypotesbildning. För att ytterligare stödja vår teoretiska referensram har vi valt att 

integrera också andra författares tolkningar av olika vanligt förekommande begrepp inom 

forskningsområdet i fråga, såsom exempelvis begreppet könsrollssocialisation.  

 

Vidare ska inte förglömmas att vi har ytterligare en aspekt att ta i beaktande, nämligen vårt 

andra syfte som rör att kartlägga vad som utmärker de kvinnor som faktiskt når toppen. 

Gällande detta syfte har vi utgått från en artikel skriven av Collin et al (2007), i vilken ett 

antal olika faktorer som antas påverka auktorisationstiden undersöks. Vi tror att vissa av dessa 

faktorer också kan påverka kvinnors avancemang till toppositioner i revisionsbranschen och 

har därför använt oss utav dessa som grund då vi har bildat propositioner gällande detta syfte.  
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3. Teori 
 

Detta kapitel behandlar denna uppsats teoretiska utgångspunkt. Den teoretiska 

referensramen fungerar som grunden till hypotesformuleringen gällande uppsatsens första 

syfte och som grunden till bildandet av propositioner gällande uppsatsens andra syfte. 

 

3.1 Anledningar till att kvinnor inte når toppskiktet i samma 

utsträckning som män 
 

Nedan presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkt och hypoteser gällande uppsatsens 

första syfte, nämligen det som avser att utreda om det finns skilda förutsättningar för män och 

kvinnor att göra karriär i revisionsbranschen. 

 

3.1.1 Kvinnans medvetna respektive omedvetna val  

 

Här presenteras två teorier som rör könssegregering, nämligen rationalitetsteorier samt 

socialisationsteorier. De är båda teorier som utgår från att individen själv väljer utbildning, 

yrke och positioner, antingen medvetet (rationalitetsteorierna) eller omedvetet 

(socialisationsteorierna). (Jonsson, 1997) 

 

Det bör för övrigt nämnas att det inte behöver finnas någon logisk motsättning mellan de två 

förklaringarna. Anledningen är att man kan tänka sig fall där våra preferenser helt och hållet 

är en funktion av vår sociala omgivning och att vi således väljer rationellt med utgångspunkt i 

dessa preferenser. (Jonsson, 1997) 

 

3.1.1.1 Rationalitetsteorier  

 

Rationalitetsteoretikerna utgår från att kvinnor och män har olika kostnader för, intäkter av 

och sannolikhet att lyckas vid olika utbildningsalternativ och att det därför finns en 

könssegregering då det gäller utbildning och således senare i yrkeslivet. Rationalitetsteorierna 

utgår vidare ifrån att könssegregering uppstår därför att pojkar respektive flickor träffar 

könstypiska val när de aktivt och medvetet försöker maximera sin ”nytta” eller 

”livstillfredsställelse”. (Jonsson, 1997) 
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Barriärer i form av faktiska hinder som leder till könssegregering på arbetsmarknaden är 

enligt Jonsson (1997) försumbara i dagens Sverige, däremot kan en svagare form av barriär, 

diskriminering, vara något som ger upphov till skillnaderna i kvinnors och mäns val. 

Författaren förklarar detta genom att ta ett exempel: om kvinnor tror att de kommer att bli 

diskriminerade i vissa yrken eller positioner minskar deras förväntade avkastning, monetärt 

och/eller i fråga om trivsel, och yrket väljs följaktligen bort. Denna förklaring önskar vi utreda 

i praktiken och leder oss därför in på uppsatsens första hypotes: 

 

H1: Kvinnor låter medvetet bli att sträva efter toppositioner i revisionsbyråer på grund av att 

de tror att de kommer att bli diskriminerade lönemässigt. 

 

En teori som av Jonsson (1997) betecknas som rationalitetsteoretisk är att könssegregering 

uppstår eftersom kvinnor önskar kombinera hemarbete med förvärvsarbete och att de därför 

väljer utbildningar och yrken där detta är praktiskt genomförbart. Det innebär att kvinnor 

väljer karriärer där det går att arbeta deltid och där man inte behöver satsa så mycket på 

arbetet. (Jonsson, 1997) Även Hakim (1991) är inne på detta spår och poängterar att 

anledningen till könssegregeringen i yrkeslivet grundar sig i att kvinnor i allmänhet sätter 

större värde på familjerollen än på yrkesrollen. Vi menar att det är något som är intressant att 

undersöka praktiskt, vilket leder oss in på nästa hypotes: 

  

H2: Kvinnor låter medvetet bli att sträva efter toppositioner i revisionsbyråer på grund av att 

de sätter större värde på familjerollen än på yrkesrollen.  

 

En ytterligare typ av rationalitetsteoretisk förklaring till könssegregering är att man ser 

familjen som en produktionsenhet och att specialisering leder till maximal effektivitet för 

hushållet (Becker, 1991). Grundtanken är att dessa skillnader resulterar i att hushållets 

medlemmar, som antas ha målet att maximera sin gemensamma välfärd, specialiserar sig i 

områden i vilka de har komparativa fördelar. Resultatet blir att den som har bäst möjligheter 

på arbetsmarknaden, vanligen mannen, ägnar sig åt lönearbete, medan den som har högst 

produktivitet i hemmet, vanligen kvinnan, tar huvudansvaret för detta arbete. (Becker, 1991) 

Följden blir, i de fall kvinnan förvärvsarbetar, att kvinnan arbetar inom yrken som är förenliga 

med att viss tid ägnas åt barnomsorg och hemarbete, det vill säga yrken som erbjuder flexibel 

arbetstid eller yrken som inte ställer alltför höga krav på övertid, resor eller engagemang. 

(Jonung, 1997) En aspekt värd att nämna i sammanhanget har att göra med förväntningar och 

att kvinnan gör rationella val baserat på dessa. Om den existerande arbetsdelningen i hushållet 
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gör att kvinnor förväntar sig kortare tid i yrkeslivet, eventuella avbrott på grund av 

barnafödande och ett huvudansvar för hushållet, minskar möjligheterna till engagemang i 

yrkeslivet. Därmed kommer det heller inte att löna sig för kvinnor att satsa på samma 

utbildningar och yrken som männen. Detta i sin tur resulterar bland annat i att kvinnor oftare 

väljer kortare utbildningar, eftersom det inte lönar sig att satsa alltför mycket på en utbildning 

som man är osäker på om man kommer att utnyttja till fullo. Det resulterar också i att kvinnor 

väljer andra yrken än män då det antas att kvinnor, som har en högre arbetsbörda i hemmet, 

upplever att det är svårt att samtidigt uppfylla de krav som ett karriäryrke kan ge upphov till.  

(Jonung, 1997) Vi menar att denna förklaring är intressant att praktiskt undersöka och 

formulerar därför följande hypotes: 

 

H3: Kvinnor låter medvetet bli att sträva efter toppositioner i revisionsbyråer på grund av att 

de förväntar sig att de kommer att ta huvudansvaret i hemmet, något som de upplever är svårt 

att kombinera med en topposition. 

 

3.1.1.2 Socialisationsteorier 

 

Socialisationsteorierna utgår från att individen är beroende av sin sociala omgivning, sin 

uppväxt och de normer han eller hon har internaliserat. Dessa teorier framhåller således inte 

alls individens övervägda val i samma utsträckning som rationalitetsteorierna, utan snarare 

individens omedvetna val. (Jonsson, 1997)  

 

Tanken om kön som socialt konstruerat, eller genus som det också kallas, uppkom redan år 

1949 genom Simone de Beauvoirs kända yttrande: ”Man föds inte till kvinna, man blir det”. 

Detta yttrande implicerar att kvinnor och mäns liv inte är en naturlig följd av biologiska 

egenskaper, utan snarare är det fråga om en social konstruktion som påverkas av hur vi agerar. 

Med andra ord är genus ett resultat av en pågående process i vilken människor tolkar och 

samtidigt skapar en mening av vad det innebär att vara kvinna eller man. (de Beauvoir, 

1949/2002) 

 

En vanlig socialisationsteoretisk förklaring till könstypiska val brukar ges i termer av 

könsrollssocialisation, menar Jonsson (1997). Enligt denna teori betraktas individers val som 

starkt influerade av uppväxtmiljö, massmedia, den existerande könssegregeringen på 

arbetsmarknaden och så vidare. Om barn socialiseras in i könsroller kommer därmed deras val 

i stort sett vara en reflektion av vad den starka påverkan som samhället har på dessa individer. 
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Teoribildningen implicerar således, eftersom könsroller ärvs mellan generationer, att 

förändringar sker med en viss tröghet. (Jonsson, 1997) 

 

Även Alvesson och Due Billing (1999) uppmärksammar könsrollsocialisation som en 

förklaring till könssegregering och författarna betonar att förväntningar och normer och 

dessas inflytande över individer i organisationen är grundläggande i teorin. Genom att följa de 

överenskommelser som kulturen vi befinner oss i ger, internaliserar vi normer samt lever upp 

till de förväntningar vi har på oss. På så sätt begränsar vi oss kanske också till de rådande 

könsrollerna, menar författarna, och ger som exempel att vi kanske begränsar oss genom att vi 

tror att endast vissa arbeten är lämpliga för ett visst kön, såsom polis eller sjuksköterska. 

Alvesson och Due Billing (1999) menar fortsättningsvis att könsrollsocialisation förklarar 

varför det kan vara en svår balansgång att inneha en chefsposition samtidigt som man är 

kvinna. Anledningen är, menar författarna, att vi ständigt ställer kvinnligt mot manligt och ger 

dem motsatta drag, vilket bidrar till att det följaktligen blir en motsägelse att inneha en 

chefsposition och samtidigt vara kvinna. (Alvesson och Due Billing, 1999) Hennig och 

Jardim (1977) är i sin studie av höga kvinnliga chefer inne på ett liknande spår och framhåller 

att de kvinnliga chefer som ingick i studien i högre utsträckning ägnat sig åt traditionellt 

manliga aktiviteter och därtill att de identifierat sig mer med sina fäder än med sina mödrar.  

 

Enligt teorin om könsrollsocialisation antas vidare socialisationen bestämma vårt val av 

utbildning och arbete och socialisationen är också anledningen till dagens könsarbetsdelning. 

Kvinnor och män socialiseras helt enkelt på olika sätt och därmed accepterar de också olika 

könsroller och positioner. En möjlig effekt av socialisationen som ofta diskuteras är för övrigt 

att många kvinnor inte intresserar sig för toppositioner, då de istället favoriserar en viss balans 

mellan karriär och familj. (Alvesson och Due Billing, 1999)  

 

Medan ovanstående socialisationsteori betonar både barndomsår och ungdomsår fokuserar 

den psykoanalytiska feminismen endast på de allra första åren av ett barns liv. (Alvesson och 

Due Billing, 1999) Enligt teorin uppkommer uppfattningen om vad som är kvinnligt och 

manligt redan under de tidiga upplevelserna med föräldrarna och den leder därmed till att 

flickor bygger sin identitet på närheten till modern, medan pojkar bygger sin identitet på 

motstånd mot allt som är feminint. Maskulinitet definieras enligt teorin genom separation, 

medan femininitet i sin tur definieras genom närhet. Det som är avgörande för barnets 

självuppfattning är vidare det tidiga föräldraskapets arbetsdelning mellan modern och fadern. 

(Chodorow, 1988) På så sätt blir det också möjligt att förklara kvinnors större intresse för 
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sociala relationer och samhällsvetenskaplig och humanistisk utbildning och mäns för tekniska 

yrken och chefsjobb (Alvesson och Due Billing, 1999). 

 

Mot denna bakgrund formulerar vi följande hypotes: 

 

H4: Kvinnor låter (omedvetet) bli att sträva efter toppositioner i revisionsbyråer på grund av 

att de socialiseras in i idén om att toppositioner i allmänhet är något som är avsett för män.  

 

3.1.2 Arbetsgivarens beslut 

 

Nästa typ av teori lägger enligt Jonung (1997) tyngdpunkten på arbetsgivaren och dennes 

anställningsbeslut. Teorin utgår ifrån att det inte finns något skäl för arbetsgivaren att särskilja 

män och kvinnor om inte deras förväntade produktivitet och arbetsmarknadsbeteende skiljer 

sig åt. Om arbetsfördelningen i familjerna emellertid gör att kvinnor kan förväntas ha en 

kortare anställningstid, vara mer frånvarande eller mindre sporrade för avancemang blir en 

satsning på dem mindre lönsam. Om arbetsgivaren inte heller kan kompensera den förväntade 

förlusten i lönsamhet med lägre lön kommer kvinnan inte att anställas alternativt anställas i 

yrken med lägre löner och/eller få avancemangsmöjligheter. Detta i sin tur kan drabba 

kvinnor som har avsikt att satsa på karriären, vilket innebär att kvinnor i dessa fall 

diskrimineras på grund av sitt kön. (Jonung, 1997) 

 

Enligt Dambrin och Lambert (2008) har kvinnor en förväntning att deras karriärer och 

framfart skall bli avbrutna av barnafödsel. Kvinnor lyckas inte representera sig själva i en 

långsiktig karriär som revisor, eftersom förväntningar om svårigheter som mödrar håller dem 

tillbaka. Dessa förväntningar uppkommer genom vad kvinnorna observerar i organisationen 

som kan anses vara till nackdel för kvinnor, som exempelvis sanktioner för graviditet eller 

föräldraledighet. Förväntningarna kan även uppkomma genom spridda sociala stereotyper 

gällande könsroller. (Dambrin och Lambert, 2008)  

 

Collin et al (2007) har gjort en undersökning av hur olika faktorer påverkar tiden det tar för 

kvinnor och män att bli auktoriserade revisorer. I denna studie behandlas både 

personcentrerade faktorer som motivation och attityder men också situationscentrerade 

faktorer som tillgång till sociala nätverk, där dessa kan tänkas bidra till skillnader i 

tidsaspekten mellan kvinnor och män för att bli auktoriserade revisorer. Collin et al (2007) 

finner att män förlänger sin auktorisationstid genom att vara frånvarande för barnomsorg, men 
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inte på grund av tiden de är borta, utan för signalen de sänder ut. Med detta menas att själva 

beteendet att vilja vara hemma med barn indikerar att fadern satsar mer på familjen än på 

karriären. Detta leder i sin tur till att män förlänger sin auktorisationstid. (Collin et al, 2007) 

En liknande slutsats gör Dambrin och Lambert. Männen anses inte påverkas av sin partners 

graviditet och de möts inte av de organisatoriska hinder som en graviditet följs av för kvinnor. 

Men samtidigt kan det tilläggas att män står inför samma dilemma som kvinnor om de vill 

involvera sig i faderskapet. De organisatoriska hindren blir om möjligt ännu svårare att 

komma över för män som vill satsa på familjeliv, då stereotypen för faderskap inte involverar 

frånvaro, såsom det gör för moderskap. Samma studie finner att kvinnliga revisorer 

konfronteras med dilemmat som finns beskrivet ovan, alltså att antingen satsa på karriären 

eller på familjen och att detta följer kvinnorna genom hela karriären. Detta leder till att de blir 

exkluderade eller exkluderar sig själva från gruppen som kan tänkas bli partners. Publika 

revisionsfirmor placerar både implicita och explicita hinder i kvinnornas väg, vilka kan ses 

som knutna till strävan att neutralisera effekterna av moderskap, som av byråerna anses 

kostsamma. (Dambrin och Lambert, 2008)  

 

Vidare menar Dambrin och Lambert (2008) att moderskapet medför förseningar i befordring, 

upphävande av bonusar och utbyte av klientportfölj. De menar också att själva viljan att 

investera i moderskap genererar en diskriminering, som påverkar hela karriären för en 

kvinnlig revisor.  

 

Vi menar att detta är av intresse att undersöka vidare och formulerar därför följande hypotes: 

 

H5: Kvinnor blir inte erbjudna toppositioner i revisionsbyråer då de genom att bilda familj 

signalerar att de inte har ambitionen att arbeta lika hårt som män för att nå toppen, eftersom 

de kommer att vara frånvarande på grund av barnomsorg. 

 

Yrkesmässiga krav ligger till underlag för arbetsideal, alltså normerande föreställningar om en 

ideal arbetstagare. Dessa ideal presenteras ofta som könsneutrala i arbetslivet, men forskning 

har visat att arbetsidealen många gånger är antingen maskulina eller feminina. Arbetsidealen 

är kopplade till en könskodning av arbetsuppgifter eller yrken. Detta innebär att det finns 

kollektiva föreställningar om feminina och maskulina egenskaper och att vissa kompetenser 

förknippas med yrken eller arbetsuppgifter och att dessa sedan anses lämpliga för antingen 

kvinnor eller män. De könade arbetsidealen beskriver en arbetstagares nödvändiga 
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kvalifikationer och beteende i överensstämmelse med yrkets könskodning. Detta innebär 

också att arbetsidealen bestämmer arbetstagarens nödvändiga kön. (Peterson, 2008) 

 

De maskulina arbetsidealen belönar egenskaper som kan kopplas till stereotypa maskulina 

beteenden som auktoritet, ambition, aggression och individualism. Något som också är 

betydande för maskulina arbetsideal är rörligheten och en livssituation som inte innehåller 

något primärt ansvar för hushåll eller barnomsorg. Män identifierar även sig med teknik och 

är stolta över teknisk kompetens, som sedan formar deras individuella identitet. Kopplingen 

mellan maskulinitet och teknik har sitt ursprung i distinktionen av att vara inriktad på 

människor och att vara inriktad på maskiner, vilket är en version av sociologins distinktion 

mellan kvinnlig känslosamhet och manlig instrumentalitet. (Peterson, 2008) 

 

De feminina arbetsidealen utmärks, i motsats till de maskulina, av yrkesmässiga krav på 

kompetens som är förknippade med stereotypa feminina värden. Detta kan vara social och 

känslomässig kompetens, som exempelvis kommunikationsförmåga, lyssna till andras behov 

och att vara gruppinriktad, samt en förmåga att lösa konflikter och skapa en trivsam och 

behaglig atmosfär runt omkring sig på arbetsplatsen. Denna typ av kompetens har efterfrågats 

inom service- och tjänsteyrken, som därför har kommit att utmärkas av feminina arbetsideal. 

De maskulina arbetsidealen framträder däremot inom tekniska yrken och har även mer eller 

mindre framställts som synonyma med ledarskaps- eller entreprenörsideal. (Peterson, 2008) 

 

Alvesson och Due Billing (1999) tar upp en aspekt som kan kopplas till ovanstående, 

nämligen att vi som människor, genom att följa de överenskommelser som kulturen vi 

befinner oss i ger, internaliserar normer samt lever upp till de förväntningar vi har på oss. 

Följaktligen begränsar vi oss genom att tro att endast vissa arbeten är lämpliga för ett visst 

kön, såsom polis eller sjuksköterska. Vidare behandlar Alvesson och Due Billing (1999) den 

horisontella och vertikala arbetsdelningen, där de menar att det är den traditionella 

arbetsdelningen som ligger till grund för dagens könsstereotyper inom arbetslivet, där kvinnor 

till en mycket stor del är knutna till att ta hand om barn, äldre, sjuka och att sköta hemmet. 

Kvinnor dominerar områden som utbildning, distribution och sjukvård, medan män dominerar 

tekniska områden, inom handel, transport, administration och det militära. (Alvesson och Due 

Billing, 1999) Genom den horisontella segregationen på arbetsmarknaden har kvinnor en 

sekundär position, där arbetssituationen är mer osäker, karriärmöjligheterna är begränsade och 

de typer av arbeten som kvinnor har, innehar lägre prestige. Många yrken kan beskrivas som 

antingen kvinnliga eller manliga och detta innebär att 75 procent av de anställda tillhör det 
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ena könet. Det finns en relation mellan den horisontella och den vertikala arbetsdelningen, då 

”kvinnojobb” som är beskrivna ovan, ofta erbjuder färre möjligheter till avancemang till 

högre poster inom en organisation och där kvinnor ofta bara har en till fem procent av de 

högsta befattningarna och ungefär 10 procent av de högre mellanchefspositionerna. Det 

verkar i allmänhet som att kvinnor befinner sig på arbetspositioner eller områden som inte ger 

dem samma möjligheter som män har, oavsett om det handlar om makt- och statuspositioner 

eller lönevillkor. (Alvesson och Due Billing, 1999) En orsak till att den vertikala 

segregeringen kan uppkomma anser Acker och Van Houten (1992) vara att könshierarkier i 

hemmet och i arbetsorganisationer överensstämmer. Denna överensstämmelse gör att 

skillnader i könsmakt utanför organisationen påverkar och förstärker auktoriteten hos manliga 

överordnade på arbetsplatsen. När det inte finns några alternativa erfarenheter av 

könshierarkier, finns det heller ingen anledning att ifrågasätta legitimiteten i rådande 

könshierarkier. (Acker och Van Houten, 1992)  

 

Arbetsideal kan, förutom att vara feminina eller maskulina, också vara könade på ett sådant 

sätt att de ligger till grund för olika yrkesmässiga krav på kvinnor och män som befinner sig 

inom samma yrke. De könade arbetsidealen skall förstås i förhållande till skillnad och makt, 

där makt är relevant då det är de mest inflytelserika i en organisation som har 

tolkningsföreträde gällande definitionen av arbetsidealet. Betydelsen av könade arbetsideal 

handlar om skillnader i materiella och sociala förutsättningar, som skapar olika beteenden hos 

kvinnor och män. (Peterson, 2008) 

 

Acker (1992) talar om olika könade processer som sker i organisationer. En av dessa är 

produktionen av könsdivisioner, där vanliga arbetsrutiner producerar könsstrukturer för 

arbete, löner, hierarki, makt och underordning. När arbetsgivare exempelvis inte kan utlysa en 

viss tjänst enbart till kvinnor eller män enligt lag, kommer många fortfarande att se kvinnor 

som passande för vissa arbeten och män för andra. (Acker, 1992) Detta skulle kunna ha 

betydelse för att vi har olika förväntningar på kvinnor och män som arbetstagare och dessa 

förväntningar förvandlas till självuppfyllande profetior. Kvinnor förväntas exempelvis inte 

kunna leva upp till yrkesmässiga krav som ger upphov till ett maskulint arbetsideal. (Peterson, 

2008) Acker (1992) visar även på en könad process i organisationen vilken involverar 

individers mentala arbete, där man konstruerar en förståelse för organisationens könade 

struktur i arbetet, samt också möjligheter och krav på passande beteende och attityder för båda 

könen. Detta inkluderar att skapa en person som uppfyller kraven på ett korrekt beteende för 
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en kvinna eller en man inom organisationen och att gömma egenskaper som inte stämmer 

överens med denna bild. (Acker, 1992) Då förväntningar på kvinnor och män som är 

grundade i stereotypa föreställningar om kvinnor och mäns olika kvalifikationer blandas med 

könade arbetsideal leder detta till kvinnor och män inte ges samma möjligheter att nå olika 

typer av befattningar och att göra karriär. På detta sätt försvårar maskulina arbetsideal inom 

ett yrke för kvinnor att positionera sig som professionella arbetstagare, liksom det försvårar 

för andra att se kvinnor som ideala arbetstagare. (Peterson, 2008)  

 

För män sammanfaller ofta yrkesmässiga krav och krav som handlar om att uppträda 

maskulint korrekt. Kvinnor har däremot svårigheter att positionera sig professionellt i 

organisationer där maskulina arbetsideal är dominerande, eftersom kvinnor är fångade i en 

dubbelbindning. Denna dubbelbindning innebär svårigheter för kvinnor, då de förknippas med 

omsorg, vård, beroende och passivitet, medan män förknippas med styrka, förmåga och 

intelligens. (Peterson, 2008) Även Coleman och Pounder (2002) anger exempel på kvinnliga 

respektive manliga egenskaper. Kvinnor anses vara mer varma, känsliga och samarbetsvilliga, 

medan männen anses vara mer aggressiva, rationella, logiska och självgående. Vidare 

beskriver författarna mannens ledarstil som mer opersonlig, medan kvinnans ledarstil är mer 

naturlig. (Coleman och Pounder, 2002) I fallet då en kvinna vill framstå som stark och 

professionell, måste hon framställa sig själv som mindre kvinnlig och mer maskulin. Genom 

denna strategi kan det uppkomma negativa konsekvenser, då kvinnan uppfattas som alltför 

maskulin och då ger upphov till en dubbelbindning. Om kvinnor inte lyckas med att leva upp 

till förväntningar om att kvinnor skall bete sig på ett ”lämpligt” kvinnligt sätt, som stämmer 

överens med föreställningar om en stereotyp ”passande” eller ”lämplig” kvinnlighet, kan det 

leda till att kvinnor uppfattas eller värderas negativt av både sig själva och av andra. 

(Peterson, 2008) 

 

Broadbent och Kirkham (2008) menar att det historiskt sett, och även in på 1970-talet, var 

ovanligt att se kvinnor utbilda sig till revisorer och antagandet var att revisorer skulle vara 

män. Vissa arbetsuppgifter ansågs opassande för kvinnor och var förbehållna av vita män. 

Detta begränsade minoriteters och kvinnors arbetserfarenheter och möjligheter för de få 

kvinnor som arbetade i revisionsbranschen.  

 

Med detta i åtanke och ovanstående resonemang gällande könade arbetsideal och 

könssegregering, är det av intresse att undersöka om det finns könade arbetsideal i 
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revisorsbranschen som gör att kvinnor inte anses lämpliga för högre positioner i 

organisationer och därför inte blir erbjudna toppositioner:  

 

H6: Kvinnor blir inte erbjudna toppositioner i revisionsbyråer i lika hög grad som män, då 

branschens toppositioner innehåller arbetsideal som kan kopplas till maskulina beteenden. 

 

3.2 Faktorer som kan bidra till att en kvinna når toppskiktet 
 

Collin et al (2007) har, som vi redan har nämnt, undersökt ett antal faktorer som antas kunna 

påverka tiden för att bli auktoriserad revisor. Dessa menar vi är intressanta att använda även i 

denna uppsats och då i fråga om syftet som rör kartläggningen av dem som når toppen. 

Således förklaras de utvalda faktorerna nedan och därtill presenteras de propositioner vi har 

formulerat baserat på dessa faktorer. 

 

3.2.1 Tjänstledighet 

 

Tjänstledighet, som exempelvis frånvaro för barnomsorg, skapar en negativ signal från 

individen till arbetsorganisationen gällande intresset för att investera i sin karriär. Collin et al 

(2007) menar att en person som inte är totalt hängiven organisationen och som vill kunna 

ägna sig åt andra aktiviteter (barnomsorg) inte kommer att ges samma möjligheter och 

uppgifter som en person som anses helhjärtat engagerad i revisionsbyrån och att det därför 

kommer att ta längre tid för en oengagerad person att bli auktoriserad revisor. (Collin et al, 

2007)  

 

Anderson-Gough, Grey och Robson (2005) menar vidare att det finns normer i 

revisionsfirmor som mer stämmer överens med en mans livssituation än en kvinnas 

livssituation. Med detta menar författarna att firmorna förväntar sig ett engagemang från 

trainees, där de ska arbeta övertid när revisionsuppdragen kräver detta, vilket är ofta, och att 

man också förväntas offra sin fritid utanför organisationen. (Anderson-Gough et al, 2005) 

Vidare visar Coffey (1994) att förvaltningen av tid har betydelse för yrkessocialisationen och 

socialisation inom organisationen för en utbildad revisor. I sin studie, som fokuserar på 

tidsförvaltning som symbolisk och praktisk egenskap för socialisation i revisionsbyrån, 

kommer Coffey fram till att revisionsbyråer har som mål att ha tillgång till revisorernas både 

publika och privata tid, där den privata tiden räknas som den då en person är fri från sina 
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professionella eller yrkesmässiga förpliktelser. Sättet på hur revisorerna i Coffeys studie 

använde och utnyttjade sin tid hade stor betydelse för deras organisatoriska framgång, det vill 

säga deras avancemang upp i organisationen. Tiden användes som ett sätt att visa eller 

demonstrera och att kräva engagemang från de utbildade revisorerna respektive byrån. 

(Coffey, 1994)  

 

Detta resonemang, menar vi, skulle även kunna testas på kvinnor som har en strävan att nå 

toppen i revisionsbranschen, då det skulle kunna vara så att en kvinna som inte är frånvarande 

för exempelvis barnomsorg ökar sina möjligheter att nå toppositioner. Detta leder oss in på 

följande proposition: 

 

P1: En kvinna som är mindre tjänstledig är mer trolig att uppnå toppskiktet än en kvinna som 

inte är det. 

 

3.2.2 Prestigefylld skola 

 

Utbildning påverkar både den individuella kompetensen och skapar även en signal till 

omgivningen om en individs kompetens. (Hurley-Hanson, Wally, Segrest, Purkiss och 

Sonnenfeld, 2004) Att gå på en prestigefylld eller välkänd skola kan generera en högre 

kompetens som, enligt Collin et al (2007), skulle kunna förbättra individens utsikter att klara 

testet för att bli auktoriserad revisor. En examen från en prestigefylld skola ger en signal av 

begåvning, eftersom det antagligen är svårare att komma in och lyckas skaffa sig en examen 

från en sådan skola jämfört med en annan. Denna signal menar Collin et al (2007) skulle 

kunna påverka arbetsgivare på revisionsbyråer att tro att människor med examen från en 

prestigefylld skola kan bli delgivna mer krävande uppgifter.  

 

Vi tror att också denna aspekt kan ha betydelse för kvinnor som strävar efter att nå toppen, då 

en examen från en prestigefylld skola skulle kunna bidra till att man blir tilldelad mer 

krävande uppgifter, som i sin tur skulle kunna leda till att man blir aktuell för toppositioner i 

större utsträckning än en kvinna som gått på en mindre prestigefylld skola. 

 

P2: En kvinna som har gått på en prestigefylld skola är mer trolig att uppnå toppskiktet än en 

kvinna som inte har det.  
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3.2.3 Revisionsbyråns storlek 

 

Collin et al (2007) framför att en stor revisionsbyrå, som således i större utsträckning har 

medarbetare som uppnår auktorisation än en mindre revisionsbyrå, har en positiv effekt på de 

medarbetare som ännu inte har uppnått auktorisation. Anledningen är att de som har uppnått 

auktorisation fungerar som en slags förebilder för de som ännu inte har uppnått den.  

 

Lowe, Reckers och Sanders (2001) för också fram att jämställdhetsprogram som utvecklats i 

större revisionsbyråer numera kan ha blivit förverkligade och att de börjar ge resultat. Deras 

studie visar nämligen att kvinnor inte värderas lägre än manliga kollegor, utan ibland högre. 

Men författarna menar dock att det fortfarande finns skillnader mellan män och kvinnor som 

är kopplade till storleken på revisionsbyråer. Kvinnor klarar sig bättre än män gällande 

befordring i stora byråer, medan kvinnor har svårare i mindre revisionsfirmor, där de inte blir 

befordrade i lika hög grad. Lowe et al (2001) tar även upp att det finns ett glastak för vissa 

kvinnliga revisorer, men att lokalisera var detta glastak förekommer är enligt författarna 

komplicerat. 

 

Detta faktum, menar vi, kan överföras på vårt syfte. Således antar vi att kvinnliga 

medarbetare, i revisionsbyråer som har kvinnor i toppen, är mer sannolika att nå toppskiktet 

då de helt enkelt har kvinnliga förebilder.  

 

P3: En större revisionsbyrå är mer sannolik att ha ett större antal partners, och således är 

sannolikheten att någon av dessa är kvinna större. Därmed är en kvinna som arbetar på en 

större revisionsbyrå mer trolig att uppnå toppskiktet än en kvinna som inte gör det.  

 

3.2.4 Tillgång till mentor 

 

Collin et al (2007) betonar att en mentor fungerar som ett organisatoriskt instrument som 

förbättrar en individs möjlighet att göra karriär. Detta har dessutom också påvisats av andra, 

däribland Arnold och Johnson (1997). En mentor kan definieras som en person som ger 

utomstående hjälp till en annan person genom överföring av kunskap, arbete och tankesätt 

(Barker, Monks och Buckley, 1999). Kram (1983) har identifierat två huvudsakliga eller 

distinkta grunddrag som mentorskap genererar. För det första har en mentorskapsrelation 

potentialen att förbättra karriärutvecklingen och för det andra ger den upphov till en 



 23 

psykosocial utveckling hos båda individerna. I Krams studie inkluderade karriärsfunktionerna 

sponsring, coachning, skydd och också synlighet för adepten. Vidare kunde mentorn vara till 

hjälp för karriären genom att assistera unga chefer eller adepter att lära sig organisationers 

sammanhang och sammansättningar och i förberedandet för möjligheter till avancemang i 

revisorsyrket. Den psykosociala funktionen innebär att mentorn fungerar som en förebild, att 

mentorskapet bidrar till bekräftelse, att det fungerar som ett bollplank och ofta även vänskap. 

Dessa saker bidrar enligt Kram (1983) till att utveckla en känsla av kompetens, 

självförtroende och effektivitet i en chefsroll. 

 

Barker, Monks och Buckley (1999) tar upp att mentorskap och relationen med en mentor 

upplevs som viktig för befordran.  I deras studie visade det sig att manliga mentorer fungerade 

bättre för manliga adepter som förebilder än vad kvinnliga mentorer gjorde och att kvinnliga 

mentorer inte fungerade som starkare förebilder för kvinnor än vad manliga mentorer gjorde. 

Inledningen av Barkers, Monks och Buckleys studie indikerade att kvinnor upplever hinder i 

sina avancemang längre upp i revisionsbyråer och revisorsyrket. Dessa hinder inkluderade 

långa arbetsdagar, diskriminering och en frånvaro av tillgång till nätverk innehållandes 

organisatoriska relationer eller kontakter som är av betydelse för avancemang i karriären. 

Denna studie indikerar att det är viktigt att ha en kämpe eller mentor som främjar tillgången 

till organisatorisk kunskap. Flynn (1996) har även visat på att mentorskap och kvinnors 

karriärframgångar inom revisorsyrket är sammanlänkade. Ett liknande resonemang för 

Dirsmith och Covaleski (1985) som föreslår att det sociala stödet som ett mentorskap kan ge i 

form av en förebild kan ses som en nyckel i karriärframfart för adepter. 

 

Därmed formulerar vi följande proposition gällande tillgången till mentorer: 

 

P4: En kvinna med tillgång till mentor är mer trolig att uppnå toppskiktet än en kvinna som 

inte har det. 

 

3.2.5 Social klasstillhörighet 

 

Denna faktor hänger, enligt Collin et al (2007), samman med socialisation och benämns social 

klasstillhörighet. Collin et al (2007) menar att familjebakgrund påverkar en individs 

utbildningsval och således framgång i karriären, vilket dessutom är påvisat i en studie av 

Zietz och Joshi (2005). Resultaten i studien tyder på att familjebakgrund är en av de viktigaste 
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faktorerna till varför man väljer en viss utbildning. Detta kan även kopplas till något som 

Bourdieu benämner habitus, vilket är internaliserade sociala förhållanden och där habitus är 

en produkt av vår socialisation (Gripsrud, 2002). Habitus präglar individens sätt att tänka, 

välja och handla, vilket kan tänkas påverkas av social klasstillhörighet och påverkar 

exempelvis vilken utbildning vi väljer, där universitetsstudier verkar mer naturligt för barn till 

akademiker än barn till föräldrar utan akademisk utbildning (Gripsrud, 2002). Collin et al 

(2007) framför vidare att anledningen är att föräldrar av högre klass förmodas ge sina barn 

starkare socialt, ekonomiskt och intellektuellt stöd än föräldrar av lägre klass. Detta är också 

Zietz och Joshi (2005) inne på, då de menar att studenter som kommer från hem där 

föräldrarna har högre utbildningar och inkomster, är mer sannolika att börja studera på 

universitet eller högskola. Därmed får barnen som befinner sig i högre sociala samhällsklasser 

också starkare självkänsla och en bättre förståelse för hur de ska agera i olika situationer.  

 

Detta leder oss in på nästa proposition:  

 

P5: En kvinna som har en högre social klasstillhörighet är mer trolig att uppnå toppskiktet än 

en kvinna som inte har det. 

 

3.2.6 Revisionserfarenhet i familjen 

 

Gällande denna faktor föreslår Collin et al (2007) att ett barn som lever i en familj där 

föräldrarna arbetar inom redovisning eller revision stimuleras till en liknande utveckling och 

yrkesval. När man blir anställd i en revisionsbyrå drar man nytta av den erfarenhet som finns i 

familjen för att bättre klara av yrket och förbättra sin kompetens, vilket då skulle förkorta 

tiden för att bli auktoriserad revisor, menar Collin et al (2007).  

 

En intressant aspekt är om detta även har betydelse för en kvinna som strävar efter att nå 

toppskiktet, då vi tror att erfarenhet av redovisning och revision i familjen skulle kunna hjälpa 

henne att nå denna topposition. 

 

P6: En kvinna som har revisionserfarenhet i familjen är mer trolig att uppnå toppskiktet än 

en kvinna som inte har det. 
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4.  Empirisk metod 

 

I detta kapitel presenteras de metoder vi har valt att använda för att uppfylla båda uppsatsens 

syften. Gällande det första syftet, att undersöka om det finns skilda förutsättningar för män 

och kvinnor att göra karriär i revisionsbranschen, har vi valt att göra en enkätundersökning. 

Gällande det andra syftet, att kartlägga de kvinnor som faktiskt når toppen, har vi valt att 

genomföra två intervjuer.  

 

4.1 Undersökningsmetod och datainsamling 
 

Flertalet författare, däribland Bryman och Bell (2005) och Svenning (1996), framhåller att en 

kombination av kvantitativ och kvalitativ metod många gånger är att föredra framför antingen 

den ena eller den andra typen av metod. Svenning (1996) framför att anledningen är att 

kvantitativ data (hårddata) generellt sett ger svar på frågan ”Hur många?”, medan kvalitativ 

data (mjukdata) generellt sett ger svar på frågan ”Varför?” . Detta i sin tur innebär att det är en 

rimlig tanke att låta de två typerna av data komplettera varandra. Svenning (1996) liknar det 

vid navigering till sjöss, ju fler bäringar man tar ut, desto säkrare blir man på båtens position.  

 

Tankegången kring att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder har vi försökt att ta 

fasta på i vår uppsats. Med detta menar vi att vi i denna uppsats har valt att formulera två 

syften, vilka vi i sin tur har undersökt med två olika metoder. Gällande det första syftet, att 

undersöka om det finns skilda förutsättningar för män och kvinnor att göra karriär i 

revisionsbranschen, har vi valt att göra en enkätundersökning. Gällande det andra syftet, att 

kartlägga de kvinnor som faktiskt når toppen, har vi vidare valt att genomföra två intervjuer 

med kvinnor på partnernivå. Genom kombinationen av hård- och mjukdata menar vi således 

att vi uppnår högre kvalitet i bedömningarna, än om vi hade valt en antingen kvantitativ eller 

kvalitativ undersökning.  

 

4.1.1 Enkätundersökningen 

 

Det förstnämnda syftet med denna uppsats rör alltså om det finns skilda förutsättningar för 

män och kvinnor att göra karriär i revisionsbranschen i Sverige. De revisionsbyråer vi mer 

specifikt utgår ifrån är de som ingår i ”The Big Four” - PricewaterhouseCoopers, Ernst & 
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Young, Deloitte och KPMG – och anledningen är att grundinformationen som denna uppsats 

utgår ifrån, att endast 8 procent av toppskiktet är kvinnor (Cojocaru och Hadziabdic, 2002), 

gäller just dessa revisionsbyråer och inga andra. 

 

Det ideala i en enkätundersökning är att studera hela den population man är intresserad av att 

undersöka, det vill säga man gör en totalundersökning. Svenning (1996) framhåller att 

anledningen helt enkelt är att om man undersöker alla som ingår i populationen får man mest 

exakta svar. Har man en alltför stor population kan det dock vara alltför tidsödande att 

undersöka alla i populationen och i dessa fall är det vanligt att ta ett stickprov. För att 

stickprovet ska kunna generaliseras på populationen ska det vara fråga om ett 

sannolikhetsurval, det vill säga alla i populationen ska ha lika stor sannolikhet att komma med 

i urvalet. I de fall då det är omöjligt att göra ett sannolikhetsurval, det vill säga då man inte 

har tillgång till en komplett urvalsram, kan man istället göra ett icke sannolikhetsurval. Icke 

sannolikhetsurval är dock vanligare vid kvalitativa undersökningar. (Svenning, 1996) 

 

Enligt vår uppfattning är de som arbetar på ”The Big Four” i Sverige en relativt stor 

population, nämligen 8 155 individer.  Detta antal har vi för övrigt kommit fram till genom att 

besöka hemsidorna för de fyra revisionsbyråerna (www.pwc.com/se, www.ey.com/se, 

www.deloitte.com/se och www.kpmg.se), på vilka det finns information om hur många 

anställda varje revisionsbyrå har i Sverige. Varje revisionsbyrås personalstyrka har vi sedan 

adderat samman och på så vis har vi räknat fram att 8 155 individer ingår i totalpopulationen. 

Vi menar att det med tanke på populationens storlek för oss vore en omöjlighet att hinna göra 

en totalundersökning, med hänsyn till att vi endast har en begränsad tid på oss att slutföra 

examensarbetet. Därmed har vi istället valt att göra ett urval. Hartman (2004) menar att en 

avgörande faktor gällande hur urvalet görs har att göra med vad som är möjligt att genomföra. 

Det kan finnas olika praktiska svårigheter i att göra ett urval, såsom att de individer man 

skulle vilja ha med i undersökningen inte vill eller kan vara med (Hartman, 2004). Detta är 

något som vi har haft problem med, då vi omöjligen kan få reda på vilka det egentligen är 

som arbetar på revisionsbyråerna i fråga. Vid direkt förfrågan till revisionsbyråerna har vi 

nämligen fått reda på att sådan information inte lämnas ut. Således bidrog detta till att vi hade 

svårigheter i att få tillgång till en komplett urvalsram. En annan möjlighet för oss att få 

tillgång till en urvalsram, som i sin tur hade bidragit till att vi hade kunnat göra ett 

sannolikhetsurval, hade varit att använda sig av FAR-SRS:s databas som innehåller alla 

Sveriges godkända samt auktoriserade revisorer. Emellertid avser uppsatsens första syfte alla 

http://www.pwc.com/se
http://www.ey.com/se
http://www.deloitte.com/se
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befattningsnivåer i revisionsbyråerna, således även exempelvis assistenterna. Därmed har 

denna databas inte varit aktuell att använda som urvalsram i denna uppsats.  

 

Följaktligen har det för oss varit omöjligt att få tillgång till en komplett urvalsram och vi har 

därför inte kunnat göra ett sannolikhetsurval. Den väg vi istället har valt att gå för att få tag i 

respondenter är att vi har dragit nytta av de e-postadresser som finns tillgängliga på 

revisionsbyråernas hemsidor, främst studentkontakter runt om i Sverige, och till dessa har vi 

skickat en förfrågan. Förfrågan har mer specifikt gällt om personen i fråga kan skicka ut 

enkäten till det kontor som han eller hon har anknytning till. Denna typ av urval kan liknas 

vid det Hartman (2004) betecknar snöbollsurval, vilket är en variant av tillfällighetsurval. 

Genom snöbollsurval väljer man ut ett önskat antal individer som sedan förmedlar vidare 

kontakter. Hartman (2004) beskriver vidare tillfällighetsurval som att man helt enkelt väljer 

de individer som finns tillgängliga. Att göra urval på detta sätt ger en minskad kontroll över 

urvalet och risken är att urvalet inte alltid blir representativt för populationen (Hartman, 

2004). Om man använder sig av okända människor inom räckhåll kan resultatet bli att dessa 

har många drag gemensamma, vilket i sin tur blir ett problem om inte dessa finns i hela 

populationen. Hartman (2004) framhåller dock att om man redan från början kan hävda att 

resultatet inte borde påverkas av vem man väljer, så finns det en möjlighet att kunna använda 

sig av tillfällighetsurval. Gällande vår studie anser vi att det inte borde spela någon roll att vi 

använder oss utav tillfällighetsurval. Anledningen är att det viktigaste i vårt fall är att komma 

i kontakt med ett urval som speglar populationen främst i fråga om kön och befattning. Detta 

åstadkommer vi då vi får ut enkäten till fullständiga kontor med medarbetare på alla 

befattningsnivåer och därmed inte till exempel enbart kvinnliga auktoriserade revisorer. För 

övrigt är vi medvetna om att tolkningen av enkätundersökningen måste göras med viss 

försiktighet med anledning av att vi inte har genomfört ett slumpmässigt urval. 

 

Urvalet kan vidare sägas har blivit något snedvridet i fråga om att vi har fått ut flest enkäter 

till revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers, vilken för övrigt är störst av de fyra 

revisionsbyråerna i fråga. Emellertid är detta, enligt vår uppfattning, inget större problem i 

denna studie, då vårt syfte med uppsatsen inte är att jämföra de olika byråerna, utan valet av 

dessa byråer är snarast en avgränsning.  

 

För övrigt är det, enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009), av vikt att välja ett urval som 

är tillräckligt stort för att resultaten ska kunna generaliseras till att gälla hela populationen. 

Saunders et al (2009) rekommenderar att man vid en population på 10 000 individer och en 
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statistisk felmarginal på 5 procent bör ha ett urval på minst 370 individer. Vår population är, 

som ovan nämnt, 8 155 individer och därmed borde vi uppnå ungefär detta antal respondenter 

också i vår enkät. Dock har detta visats sig omöjligt att uppnå, främst med anledning av att vi 

som ovan nämnt har haft problem med att få tag i respondenter. 

 

Orsaken till att vi har valt att göra en enkätundersökning framför intervjuer gällande detta 

syfte är framförallt att enkäter är ett väldigt enkelt sätt att snabbt nå ut till väldigt många 

respondenter (Svenning, 1996). Därutöver är vår önskan inte att exemplifiera ett visst 

fenomen, vilket är något som intervjuer främst medverkar till, utan snarare vill vi dra 

slutsatser som gäller hela populationen, till vilket enkätundersökningar är ett utmärkt verktyg 

(Svenning, 1996).  

 

För att stärka reliabiliteten i en enkätundersökning är det viktigt att tänka igenom hur man 

utformar frågorna och vilka ordval man använder (Datavetenskaplig metodrapport, Växjö 

universitet). Vi har tänkt igenom våra frågor noggrant och även hur frågorna skall kunna 

hjälpa oss att testa våra hypoteser. Ett ytterligare sätt för att stärka reliabiliteten i en enkät, är 

att testa den på en utomstående person och denna person skall ha en sådan kunskap att den 

förstår frågorna för att testkörningen skall vara meningsfull (Datavetenskaplig metodrapport, 

Växjö universitet). I vårt fall har vi använt oss av en person som är godkänd revisor och som 

därför får antas vara lämplig för vår enkät. Testkörningen har gjorts för att se om det finns 

några frågetecken gällande hur frågorna kan tolkas eller om det är något som testpersonen 

tycker behöver ändras i frågeformuläret. Vår testperson har inte kommit med några sådana 

invändningar. 

 

Vidare ska det nämnas att det kan finnas vissa nackdelar i att göra en enkätundersökning, 

varav den första är att man inte kan hjälpa respondenten med tolkningen av frågorna (Bryman 

och Bell, 2005). Därmed är det speciellt viktigt att frågorna som ställs i enkäten är tydliga och 

klara, vilket också var något som vi tog stor hänsyn till då vi konstruerade enkäten. För övrigt 

menar vi att man till viss del kan vända denna nackdel till en fördel, eftersom en fördel med 

enkäter enligt Bryman och Bell (2005) är att den inte medför en intervjuareffekt. Vi tror 

nämligen att man vid en eventuell förklaring av en fråga kan påverka respondenten, om än 

omedvetet, vilket således bidrar till att en slags intervjuareffekt sker.  

 

En annan nackdel med enkätundersökningar är vidare att inte alla frågor passar i en enkät. 

Exemplet som Bryman och Bell (2005) tar upp är att man bör undvika att ställa för många 

http://www.vxu.se/msi/).%20Vi
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öppna frågor, eftersom respondenterna annars kanske inte förstår strukturen alternativt inte 

orkar skriva för mycket i sina svar. Detta är något som vi har tagit fasta på och vi har därför 

valt att göra enkäten kvantitativ. 

 

Fortsättningsvis är en tredje risk med enkäter att bortfall är vanliga och om bortfallet är stort 

ökar förstås risken för skevheter i resultaten (Bryman och Bell, 2005). För att minska 

bortfallet i största möjliga mån har vi därför valt att följa flera av Bryman och Bells 

rekommendationer angående att minska bortfallet vid enkäter. Den första åtgärd som 

författarna tar upp, och som vi har följt, är att utforma ett introduktionsbrev som förklarar 

syftet med undersökningen och varför den är viktig. Man ska också utlova att svaren 

behandlas konfidentiellt. En andra åtgärd är att använda sig av tydliga instruktioner och en 

attraktiv layout, vilket är något vi har tagit i beaktande vid utformningen av enkäten. En tredje 

åtgärd enligt författarna är att använda sig av korta enkäter, snarare än omfattande. Detta är 

något som vi har försökt eftersträva även i vår enkät, även om det kan vara svårt att göra den 

alltför kort, eftersom risken då är att inte få in tillräcklig data. Vi tror vidare att bortfallet har 

kunnat minskas genom att vi har valt att använda oss utav snöbollsurval. Respondenterna har 

nämligen fått enkäten skickad till sig (via e-post) av en av sina egna kollegor på det kontor 

som han eller hon arbetar. På så vis har vi kunnat undvika att enkäten filtreras bort av e-

postsystemet och att den därför hamnar i skräppostmappen. Vi tror också att denna metod har 

bidragit till att respondenten känns sig mer motiverad att fylla i enkäten, än om denne hade 

fått enkäten från en okänd avsändare. Anledningen är att vi tror att respondenten på detta sätt 

har litat mer på att enkäten är seriös och betydelsefull, än om vi hade skickat den direkt till 

dem, av den enkla orsaken att den redan har blivit godkänd av en av respondentens 

medarbetare för vidarebefordring. För att ytterligare minska riskerna för bortfall, hade vi för 

avsikt att skicka ut en påminnelse till kontaktpersonerna på de olika revisionsbyråerna som 

inte svarat oss gällande hur många de hade skickat enkäten till. Dock fick vi e-post från en 

central avdelning på revisionsbyrån för vilken vi fattades svar, som bad oss att inte skicka ut 

några påminnelser då utskicken som våra kontaktpersoner hade gjort egentligen inte var 

tillåtna på byrån. Deras server och e-postsystem påverkades nämligen av vår enkät. Således 

skickade vi inte ut några påminnelser. 

 

Nedan presenteras svarsfrekvens samt bortfallsfrekvens för enkätundersökningen (se Tabell 1 

och Diagram 1 nedan).  
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Anledningar till att vi har bortfall är att personer som fått enkätundersökningen skickad till sig 

har varit föräldralediga, varit sjuka, haft semester och därtill arbetar en del deltid och har av 

den anledningen inte sett vår enkät. Detta har vi för övrigt fått reda på genom en av våra 

kontaktpersoner. Några kan också antas ha varit för stressade för att svara, då revisionsbyråer 

har mycket att göra på våren på grund av årsredovisningar som skall färdigställas.  

 

Tabell 1: Bortfallsanalys  

Kön Svarsandel Bortfall Antal i urvalet 

Man 67,2% (39) 32,8% 58 

Kvinna 67,7% (42) 32,3% 62 

Totalt 67,5% (81) 32,5% (39) 120 

 

Diagram 1: Bortfallsanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkätundersökningen har med hjälp av våra kontaktpersoner skickats ut till 120 personer som 

arbetar inom ”The Big Four” i Sverige. Vi har fått svar från sammanlagt 81personer. Detta 

ger oss en svarsfrekvens på 67,5%. Av dessa är 39 stycken män och 42 är kvinnor. Genom att 
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fråga våra kontaktpersoner hur många de har skickat enkäten till och även könsfördelningen 

på respondenterna, har vi kunnat beräkna ett bortfall för respektive kön. Av 58 män som har 

mottagit enkäten, har alltså 39 stycken svarat, vilket ger oss ett bortfall på 32,8% och av 62 

kvinnor som har mottagit enkäten, har 42 svarat vilket ger ett bortfall på 32,3%. 

 

Enligt Kolmogorov-Smirnov-testet som vi har genomfört är variablerna som har att göra med 

kön och svar/bortfall inte normalfördelade och därför kan inte ett T-test genomföras för att se 

om det finns någon signifikant skillnad mellan könen gällande att besvara enkäten eller inte 

(Aronsson, 1999). Istället har vi genomfört Pearsons Chi-Square-test, vilket ger ett P-värde på 

0,953. Det finns alltså ingen signifikant skillnad mellan könen gällande att besvara enkäten 

eller inte.   

 

Då vi redan nämnt att vi har fått ut flest enkäter till revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers är 

det också naturligt att vi har fått in flest svar från personer som arbetar där. Eftersom vi har 

varit beroende av våra kontaktpersoner för att få ut enkäten, har det varit svårt att få reda på 

hur många personer på respektive befattning som enkäten har skickats ut till. Vi kan därför 

inte kontrollera om det är personer på en viss befattning som i lägre utsträckning inte fått 

enkäten skickat till sig. Vi har fortsättningsvis bett våra kontaktpersoner att skicka ut enkäten 

till alla befattningsnivåer i revisionsbyrån. Emellertid har vi endast fått enkätsvar från tre 

stycken partners, vilket beror på ovanstående brist i kontroll av urvalet.  

 

4.1.2 Intervjuerna 

 

Gällande det andra syftet, att kartlägga de kvinnor som faktiskt når toppen, har vi valt att 

genomföra kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa intervjuer kan också vara 

ostrukturerade. Skillnaden dem emellan ligger i att den semistrukturerade intervjun grundar 

sig i en slags intervjuguide, medan den ostrukturerade intervjun består av lösa 

minnesanteckningar och ibland förekommer endast en enda fråga (Bryman och Bell, 2005). 

Hartman (2004) framhåller att intervjun är en lämplig undersökningsmetod när man är 

intresserad av något som man lättast kan få kunskap om genom att respondenten berättar det. 

Vi menar att intervjun är en passande undersökningsmetod för vårt andra syfte och är därför 

valid, då vi ställer frågor till respondenterna som är demografiska (härkomst och sociala 

förhållanden), samt också beteendemässiga (intervjupersonen förklarar sitt beteende i 

exempelvis yrkesval och karriär) och upplevelsemässiga (hur respondenten upplevt sitt 
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yrkesliv och vad som har varit viktigt). Gällande dessa typer av frågor är intervjuformen 

lämplig, menar Hartman (2004). Vidare menar Olsson (2008) att den semistrukturerade 

intervjun bygger på att intervjuaren och respondenten för samtal kring teman som intervjuaren 

på förhand har bestämt. I vår intervju har vi på förhand bestämt vad det är vi samtala kring i 

intervjun, följaktligen de olika faktorer som kan påverka att en kvinna når toppen i 

revisionsbranschen. Vi har emellertid inte talat om dessa faktorer direkt under intervjuerna, 

utan snarare indirekt, och anledningen är att risken annars är att frågorna blir alltför ledande 

och att vi på det sättet förlorar värdefull information. Ett exempel på när detta är tydligt i vår 

intervjuguide (se bilaga 2) är att vi har valt att ställa frågor som rör intervjupersonens 

föräldrar, närmare bestämt deras utbildning och yrkesliv, istället för att fråga respondenten om 

hon tror att social klasstillhörighet är en faktor som kan bidra till att en kvinna når 

toppositioner i revisionsbranschen. Även gällande intervjun, precis som för enkäten, har vi 

vid formuleringen av frågorna varit väldigt eftertänksamma, av den anledningen att vi ska ha 

möjlighet att avgöra huruvida propositionerna stämmer överens med intervjupersonernas egna 

erfarenheter.  

 

Anledningen till att vi gällande syftet i fråga har valt att genomföra intervjuer istället för 

enkäter är att vi menar att syftet helt enkelt kräver att vi går djupare in på de utvalda 

personerna än vad som är möjligt i en enkätundersökning. Vidare bidrar detta till att vi nu 

exemplifierar ett visst fenomen, snarare än att vi drar slutsatser som gäller hela populationen 

(Svenning, 1996). Det vi exemplifierar är mer specifikt en kvinna i revisionsbyråns topp, vad 

som utmärker henne och vad som kan ha bidragit till att hon nått toppskiktet i den 

revisionsbyrån som hon verkar. Exemplifieringen av de två kvinnor i toppen som vi har 

intervjuat bidrar således inte till att vi kan dra slutsatser om att vissa faktorer är viktigare än 

andra generellt sett. Vi kan endast belysa de faktorer som vi ser som viktigast för just de 

kvinnor som vi har intervjuat. Trots detta är vår uppfattning att de slutsatser vi drar gällande 

de båda intervjupersonerna ger en idé om vilka faktorer som kan vara viktigare än andra i 

strävan att nå toppen i revisionsbranschen och således att de kvinnor som strävar efter att nå 

toppen genom att läsa denna uppsats kan få en uppfattning om vad som kan vara viktigt för att 

nå dit.  

 

En fördel med intervjuer är vidare att de är väldigt flexibla, det vill säga intervjuaren har stor 

möjlighet att ställa följdfrågor utifrån hur respondenten svarar (Bryman och Bell, 2005).  

Eftersom vi ställer bland annat frågan ”Kan Du berätta lite om Dig själv?”, med vilken vi 
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försöker få respondenten att avslöja aspekter om sitt privatliv som annars kan vara känsliga att 

fråga rakt ut (såsom hennes familjesituation), krävs det att vi som intervjuar är lyhörda och 

ber respondenten vidareutveckla det som vi främst är intresserade av att höra samt att vi 

försöker leda respondenten in på det spår som vi företrädesvis är intresserade av. Vidare har 

vi valt att endast uppge ett fåtal detaljer om intervjupersonerna, såsom exempelvis deras 

befattning samt ungefärliga ålder. Grunden till det är att vi tror att detta bidrar till att 

intervjupersonen är mer öppen och mer sannolik att avslöja detaljer om sitt privatliv. 

 

Fortsättningsvis finns vissa nackdelar med intervjuer. En sådan är att intervjuareffekt kan 

uppstå och med detta menas att intervjuaren själv, genom sin närvaro, påverkar svaren. Denna 

påverkan kan ske på olika sätt, framförallt är risken att respondenten svarar i en riktning som 

intervjuaren upplevs premiera. Detta behöver inte vara något som intervjuaren själv är skyldig 

till, utan intervjuaren kan omedvetet med sin kroppshållning eller sitt minspel bidra till detta. 

En annan form av intervjuareffekt är att intervjuaren tolkar svaren fel. Detta kan ske när 

respondenten har svarat otydligt eller osammanhängande. Det man kan göra för att minska 

intervjuareffekten är att man under intervjun riktar all sin uppmärksamhet åt respondenten. 

Det är därtill viktigt att man vid oklarheter inte argumenterar, utan att man istället ställer 

frågor av typen ”Hur menar Du då?”. (Svenning, 1996). För att minska risken för 

intervjuareffekt i våra intervjuer har vi främst av allt försökt påminna oss själva om att vara 

medvetna om den. Med detta menar vi att vi har försökt att hålla ett neutralt kroppsspråk och 

minspel och att vi därtill har följt Svennings (1996) råd om att ställa neutrala följdfrågor.  

 

De personer vi har intervjuat är båda kvinnor som befinner sig på partnernivå. Den första 

intervjupersonen är dessutom vice VD på en nationell byrå. Den andra intervjupersonen 

arbetar på en av revisionsbyråerna som ingår i ”The Big Four”. Dessa intervjupersoner fick vi 

tag igenom att helt enkelt e-posta dem en förfrågan om en kort intervju. Anledningen till att vi 

valde ut just dem är vidare att vi önskade intervjua en kvinna i toppen på en större 

revisionsbyrå och en kvinna i toppen på en mindre eller medelstor revisionsbyrå och grunden 

till det är att vi har formulerat en proposition som rör revisionsbyråns storlek och om denna 

kan påverka att en kvinna når upp till toppnivå. Då intervjuperson 2 fortsättningsvis inte hade 

tid att träffa oss personligen fick vi ta intervjun på telefon. Detta spelar enligt vår uppfattning 

inte någon alltför stor roll då meningen inte är att jämföra de två intervjupersonerna, utan som 

sagt att exemplifiera två kvinnor i toppen. Emellertid kan det faktum att en av intervjuerna 

genomfördes på telefon till viss del ha påverkat tolkningen och analysen av denna, eftersom 
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vi på detta sätt inte kan läsa respondentens kroppsspråk samt minspel. Emellertid är vår 

uppfattning att detta inte spelar en avgörande roll just i detta fall, då syftet inte är att observera 

intervjupersonen, utan snarare att tolka vad denne säger under intervjun. 

 

4.2 Operationalisering  
 

Vår operationalisering består i de svar som vi får av respondenterna i vår enkätundersökning. 

Svaren som vi har fått har vi i sin tur använt för att kunna avgöra om hypoteserna ska 

förkastas eller inte. Operationaliseringen består också i svaren vi har fått i intervjuerna, vilka 

vi har använt för att avgöra vilka faktorer som har respektive har haft betydelse för 

intervjupersonernas karriärmöjligheter. Nedan följer mer detaljerat hur vi har resonerat. 

 

4.2.1 Hypoteserna som operationaliseras genom enkätundersökningen 

 

Nedan presenteras hypoteserna som avser enkätundersökningen. Därtill visar vi hur var och 

en av hypoteserna kommer att operationaliseras. 

 

4.2.1.1  Hypotes 1  

 

 

Kvinnor låter medvetet bli att sträva efter toppositioner i revisionsbyråer på grund av att de 

tror att de kommer att bli diskriminerade lönemässigt. 

 

För att kunna dra en slutsats kring den första hypotesen, som grundar sig i rationella val och 

som gäller antagandet att kvinnor diskrimineras lönemässigt och därför låter bli att sträva mot 

toppen, har vi för avsikt att utreda om det finns skillnader mellan könen gällande lön generellt 

sett. Vidare ämnar vi också undersöka om det finns skillnader mellan kvinnors och mäns 

löner på de olika befattningsnivåerna. För övrigt har vi gällande frågan om lön valt att 

använda oss av svarsalternativ i intervaller, istället för att respondenten själv anger sin exakta 

lön. Anledningen till detta är att frågan kan uppfattas som känslig och att respondenten hade 

valt att inte tala sanning, om vi hade frågat efter exakt lön. 

 

På detta sätt menar vi att vi får reda på om kvinnor diskrimineras lönemässigt inom 

revisionsbranschen, vilket enligt vår hypotes kan vara en anledning till att kvinnor medvetet 

låter bli att sträva efter toppositioner i revisionsbyråerna.  
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4.2.1.2 Hypotes 2  

 

Kvinnor låter medvetet bli att sträva efter toppositioner i revisionsbyråer på grund av att de 

sätter större värde på familjerollen än på yrkesrollen. 

 

För att kunna avgöra om kvinnor medvetet låter bli att sträva efter toppositioner på grund av 

att de sätter större värde på rollen som mamma än på sin yrkesroll, har vi låtit respondenterna 

rangordna ett antal alternativ från 1 till 10 utifrån vilken faktor som respondenten upplever 

som viktigast i sitt yrkesliv. Detta är en metod som vi har blivit inspirerade av genom 

Malmers avhandling (2003). I avhandlingen, som handlar om kommunala avgifter och taxor, 

får respondenten rangordna varje av de tolv begrepp som avhandlingen berör utifrån hur 

viktig respondenten anser att den är. Vi har följaktligen valt att inte rakt ut fråga respondenten 

om han eller hon sätter störst värde på familjerollen eller yrkesrollen, då vi tror att 

respondenten kan uppleva frågan som något känslig och därför väljer att inte svara helt ärligt. 

Vi har av den orsaken konstruerat alternativ som inte är lika laddade, för att på så sätt kunna 

utröna vilken av de två rollerna som respondenten sätter störst värde på. Exempel på detta är 

alternativet ”Stora möjligheter att göra karriär”, vilken vi menar indikerar att respondenten 

sätter större värde på yrkesrollen än på familjerollen. Att respondenten sätter större värde på 

familjerollen än yrkesrollen representeras i sin tur av bland annat alternativet ”Möjlighet till 

deltidsarbete”. När vi utformade enkätfrågan hade vi en baktanke med våra svarsalternativ. 

Fyra av svarsalternativen är kopplade till karriären, fyra är kopplade till familjeliv och två 

svarsalternativ är neutrala. De neutrala använder vi oss av för att respondenterna inte ska 

kunna urskilja vad de olika svarsalternativen står för.   

 

Det vi ämnar undersöka är följaktligen huruvida det finns ett samband mellan att vara kvinna 

och att sätta större värde på familjerollen än på yrkesrollen. För att kunna avgöra detta avser 

vi även undersöka männens rangordning, då det annars inte går att avgöra om det finns en 

skillnad mellan könen i denna fråga.  

 

Vidare har vi valt att till ställa respondenterna följande fråga: ”Satsar Du på att i framtiden bli 

partner i din revisionsbyrå?”. Detta helt enkelt eftersom svaret indikerar vilken av de två 

rollerna som respondenten prioriterar. Vi tänker även här jämföra svaren med det kön 

respondenten har, för att på så vis kunna avgöra om det finns en skillnad könen emellan.   

 

Sist men inte minst har vi valt att fråga respondenterna om deras vanor gällande vård-av-barn 

(VAB) samt föräldraledighet, vilka vi även tänker jämföra med respondentens kön. På så sätt 
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menar vi att vi kan avgöra om det finns en tendens till att kvinnan i högre utsträckning sätter 

större värde på familjerollen 

 

4.2.1.3 Hypotes 3 

 

Kvinnor låter medvetet bli att sträva efter toppositioner i revisionsbyråer på grund av att de 

förväntar sig att de kommer att ta huvudansvaret i hemmet, något som de upplever är svårt 

att kombinera med en topposition. 

 

För att kunna dra en slutsats kring den tredje hypotesen angående förväntningar om 

huvudansvar i hemmet, avser vi att utgå från följande fråga: ”Om Du är gift eller sambo, hur 

mycket tid ägnar Du åt hushållsarbete (och barnomsorg om Du har barn) i förhållande till Din 

partner?”. Med denna fråga menar vi att vi kan avgöra om en kvinna som är gift eller sambo, i 

högre utsträckning än en man som är gift eller sambo, tar ett större ansvar i hemmet. Detta 

kan således vara en förklaring till att kvinnor väljer bort toppositioner. 

 

Dessutom har vi valt att ställa respondenterna följande fråga: ”Satsar Du på att i framtiden bli 

partner i din revisionsbyrå?” enligt samma resonemang som i hypotes 2. Vidare ämnar vi 

även här jämföra svaren med det kön respondenten har, för att kunna avgöra om det finns en 

skillnad könen emellan. Med detta menar vi att vi kan dra en slutsats kring huruvida det finns 

ett samband mellan att vara en kvinna som har ett huvudansvar i hemmet och en lägre strävan 

efter att bli partner än en man. 

 

4.2.1.4 Hypotes 4 

 

Kvinnor låter (omedvetet) bli att sträva efter toppositioner i revisionsbyråer på grund av att 

de socialiseras in i idén om att toppositioner i allmänhet är något som är avsett för män. 

 

För att kunna avgöra om kvinnor omedvetet låter bli att sträva efter toppositioner på grund av 

de omedvetet tror att toppositioner i allmänhet är något som är förbehållet män, har vi valt att 

till respondenten ställa en fråga om dennes föräldrar, nämligen om någon av föräldrarna har 

innehaft en ledande position i sitt yrkesliv.  

 

Denna fråga menar vi är intressant att ställa då vi på så sätt kan ringa in den grupp av 

kvinnliga respondenter som svarar att de endast har en far som har innehaft en ledande 

position och därmed inte en mor som har haft det. Då det är omöjligt att undersöka alla 



 37 

tänkbara socialisationsfaktorer i en enkätundersökning av detta slag har vi således valt att 

fokusera på det som är möjligt att undersöka. 

 

4.2.1.5 Hypotes 5 

 

Kvinnor blir inte erbjudna toppositioner i revisionsbyråer då de genom att bilda familj 

signalerar att de inte har ambitionen att arbeta lika hårt som män för att nå toppen, eftersom 

de kommer att vara frånvarande på grund av barnomsorg. 

 

Detta antagande är något svårare än ovanstående att pröva, då den egentligen riktar sig åt 

arbetsgivaren och dennes attityder. Emellertid anser vi att detta i viss utsträckning går att 

undersöka även i vår enkätundersökning. Detta genom att se hur många av dem som befinner 

sig på partnernivå som har barn och om detta skiljer sig mellan könen. Vi menar nämligen att 

om fallet exempelvis är så att de flesta på partnernivå inte har barn, indikerar detta att 

familjebildning inte är önskvärt hos en person i revisionsbyråns topp. Detta i sin tur menar vi 

pekar på att omgivningen kan tolka familjebildande som ett tecken på lägre 

karriärengagemang. 

 

Vi har för denna hypotes också valt att undersöka om det finns någon skillnad mellan kvinnor 

som har barn respektive inte har barn gällande deras inställning till att i framtiden bli partner. 

Skulle det vara så att kvinnor som inte har barn strävar efter att bli partner i högre 

utsträckning, än kvinnor som har barn, menar vi att detta skulle kunna indikera att kvinnor är 

medvetna om att familjebildande signalerar ett lägre engagemang för karriären. 

 

4.2.1.6 Hypotes 6 

 

Kvinnor blir inte erbjudna toppositioner i revisionsbyråer i lika hög grad som män, då 

branschens toppositioner innehåller arbetsideal som kan kopplas till maskulina beteenden. 

 

För att kunna ta reda på om kvinnor inte blir erbjudna toppositioner för att de inte passar in i 

den manligt dominerade toppen har vi, liksom i hypotes 2 som handlar om yrkesroll kontra 

familjeroll, låtit respondenterna rangordna ett antal alternativ från 1 till 10 utifrån vilken 

egenskap som respondenten upplever som viktigast hos en person i ledande befattning. De tio 

olika alternativen har vi konstruerat med hjälp av det teoretiska underlag som återfinns i 
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kapitel 3, underrubrik: ”Arbetsgivarens beslut” och som utgör typiskt kvinnliga respektive 

manliga egenskaper.  

 

Med denna fråga avser vi således utreda om branschens toppositioner karaktäriseras av 

manligt könade arbetsideal. Om detta är fallet menar vi att detta kan vara en orsak till att så få 

kvinnor befinner sig i revisionsbyråernas topp.  

 

4.2.2 Propositionerna som operationaliseras genom intervjuerna 

 

Nedan presenteras propositionerna som avser intervjuerna. Därtill visar vi hur var och en av 

propositionerna kommer att operationaliseras. 

 

4.2.2.1 Proposition 1 

 

En kvinna som är mindre tjänstledig är mer trolig att uppnå toppskiktet än en kvinna som inte 

är det. 

 

Gällande om en kvinna som är mindre tjänstledig är mer trolig att nå en topposition i en 

revisionsbyrå, har vi valt att ställa ett antal frågor som kan hjälpa oss att avgöra om en 

eventuell frånvaro kan ha bidragit till att kvinnor har känt svårigheter att nå toppositioner. 

Intervjuobjektet kommer inledningsvis få frågan: “Kan Du berätta lite om Dig själv?”. Med 

denna fråga avser vi ta reda på vilka familjeförhållanden som kan ha funnits under yrkeslivet 

och vilka som råder idag. Detta menar vi har betydelse för om intervjuobjektet varit 

frånvarande från arbetet på grund av barnomsorg.  

 

Dessutom avser vi för denna proposition att ställa frågorna: ”Har Du någon gång varit 

tjänstledig och i så fall i vilket syfte?” och ”Om Du har barn, hur mycket föräldraledighet tog 

Du ut?”. 
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4.2.2.2 Proposition 2 

 

En kvinna som har gått på en prestigefylld skola är mer trolig att uppnå toppskiktet än en 

kvinna som inte har det. 

 

För att kunna ta reda på om utbildningsval och –plats kan påverka respondentens yrkeskarriär, 

avser vi att ställa frågan ”Vad har Du för utbildning?” samt även ”Vilken högskola eller vilket 

universitet studerade Du vid?”. Detta eftersom det är av vikt för vårt syfte att ta reda på om en 

prestigefylld skola kan ha betydelse för en kvinna att nå toppbefattningar inom 

revisionsbranschen. 

 

4.2.2.3 Proposition 3 

 

En större revisionsbyrå är mer sannolik att ha ett större antal partners, och således är 

sannolikheten att någon av dessa är kvinna större. Därmed är en kvinna som arbetar på en 

större revisionsbyrå mer trolig att uppnå toppskiktet än en kvinna som inte gör det. 

 

För att kunna avgöra om det har betydelse att arbeta i en större revisionsbyrå för att öka 

möjligheterna att nå toppnivåer i revisionsbyråer har vi ställt frågan i vilken utsträckning 

intervjupersonen har kvinnliga medarbetare, både över och under sig i organisationen. Vidare 

frågar vi om respondenten haft någon förebild inom revisionsbranschen under sitt yrkesliv, 

som kan ha påverkat att man strävat efter att nå den nuvarande positionen.  

 

På detta sätt menar vi att vi kan ta reda på om det kan vara så att det finns någon skillnad 

mellan en respondent som arbetar på en mindre revisionsbyrå och en som arbetar på en större 

och om faktumet att ha flera kvinnliga medarbetare runt omkring sig (särskilt över sig) kan 

påverka att respondenten själv också har strävat efter en toppbefattning. 
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4.2.2.4 Proposition 4 

 

En kvinna med tillgång till mentor är mer trolig att uppnå toppskiktet än en kvinna som inte 

har det. 

 

För att kunna dra en slutsats gällande om en mentor kan ha haft betydelse för respondenten 

strävan att nå toppositioner i revisionsbranschen ställer vi följande fråga: ”Har Du under din 

yrkeskarriär någon gång haft en mentor att tillgå?” samt ”Vad var mentorns kön?”. Om 

respondenten har haft en mentor, kommer vi även att ställa följdfrågor kring om och i så fall 

hur respondenten anser att mentorn har varit en tillgång i yrkeslivet.  

 

4.2.2.5 Proposition 5 

 

En kvinna som har en högre social klasstillhörighet är mer trolig att uppnå toppskiktet än en 

kvinna som inte har det. 

 

För att kunna dra en slutsats gällande om social klasstillhörighet kan ha en påverkan på om en 

kvinna uppnår toppskiktet har vi valt att ställa följande frågor ”Vad har Dina föräldrar för 

utbildning?” och ”Vad arbetade Dina föräldrar med?”. Som vi tidigare har nämnt är nämligen 

familjebakgrund en av de viktigaste faktorerna till varför man väljer en viss utbildning, vilket 

således också påverkar vilket arbete en individ i framtiden kommer att få.  

 

4.2.2.6 Proposition 6 

 

En kvinna som har revisionserfarenhet i familjen är mer trolig att uppnå toppskiktet än en 

kvinna som inte har det. 

 

För att kunna avgöra om revisionserfarenhet i familjen kan vara en bidragande faktor till att 

en kvinna når toppskiktet kommer vi att använda samma frågor som för proposition 5, det vill 

säga ”Vad har Dina föräldrar för utbildning?” och ”Vad arbetade Dina föräldrar med?”. Som 

nämnt tidigare föreslår Collin et al (2007) nämligen att barn som lever i en familj där 

föräldrarna arbetar inom redovisning eller revision stimuleras till en liknande utveckling och 

yrkesval. Om personerna som intervjuas därför svarar att revisionserfarenhet finns i familjen, 

är det sannolikt att detta är en bidragande faktor till att dessa kvinnor har nått toppen.  
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5. Analys 
 

I detta kapitel analyseras enkätundersökningens samt intervjuernas resultat. Till följd därav 

besvaras uppsatsens frågeställning och dessutom uppfylls uppsatsens båda syften.  

 

5.1 Enkätundersökningen  

 

Nedan analyserar vi enkätundersökningens resultat. Avsikten är avgöra huruvida hypoteserna 

som vi har ställt bör förkastas eller inte. För underlag till enkätundersökning, se bilaga 1.  

 

5.1.1 Hypotes 1 

Kvinnor låter medvetet bli att sträva efter toppositioner i revisionsbyråer på grund av att de 

tror att de kommer att bli diskriminerade lönemässigt. 

 

För denna hypotes har vi undersökt om det finns någon signifikant skillnad i lön mellan 

kvinnor och män. Vi formulerar därför följande hypoteser: 

 

 Nollhypotes: Det finns ingen skillnad mellan könen gällande lön. 

 Mothypotes: Det finns en skillnad mellan könen gällande lön. 

 

Då ”kön” är en nominal variabel och ”lön” är en intervallvariabel är det rekommenderat att 

genomföra ett klassiskt test. Normalfördelning är dock ett krav för att genomföra ett klassiskt 

test såsom ett T-test. (Aronsson, 1999) Då våra variabler (lön och kön) emellertid inte är 

normalfördelade, vilket vi har kommit fram till genom att vi har genomfört ett Kolmogorov-

Smirnov-test, kan inte ett T-test göras. Istället kan ett Mann-Whitney-test göras, vilket är en 

typ av ett icke-parametriskt test och detta kräver inga antaganden om en särskild 

bakomliggande fördelning (Aronsson, 1999).  

 

Mann-Whitney-testet som vi har genomfört visar att det finns en signifikant skillnad mellan 

könen gällande lön. P-värdet visar nämligen 0,021, vilket alltså är lägre än 0,05, och 

nollhypotesen kan förkastas. Dock kan löneskillnaden könen emellan bero på att fler män än 

kvinnor befinner sig på högre positioner i revisionsbyråerna (se Diagram 2 nedan).  
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Diagram 2: Könsfördelning på de olika befattningsnivåerna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med anledning av att fler män än kvinnor befinner sig på högre befattningsnivåer har vi 

således undersökt om det finns någon signifikant skillnad mellan könen gällande lön på olika 

befattningsnivåer. För detta ändamål har vi genomfört ett Mann-Whitney-test för varje 

befattningsnivå.  

 

Diagram 3 visar för övrigt hur medellönen i urvalet ser ut för kvinnor och män på respektive 

befattningsnivå.  
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Diagram 3: Löneskillnader mellan könen på de olika befattningsnivåerna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi formulerar följande hypoteser gällande lönen för assistenterna:  

 

 Nollhypotes: Det finns ingen skillnad mellan könen gällande lön på assistentnivå. 

 Mothypotes: Det finns en skillnad mellan könen gällande lön på assistentnivå. 

 

Mann-Whitney-testet för lön på assistentnivå ger ett P-värde på 0,307, vilket är högre än 0,05 

och alltså kan inte nollhypotesen förkastas. Det finns följaktligen ingen signifikant skillnad 

mellan könen gällande lön på assistentnivå. Detta är också något man kan skönja i Diagram 3. 

På denna nivå diskrimineras alltså inte kvinnor ur monetär bemärkelse. 

 

Vi formulerar följande hypoteser gällande lönen för de godkända revisorerna: 

 

 Nollhypotes: Det finns ingen skillnad mellan könen gällande lön på befattningsnivån 

godkänd revisor. 

 Mothypotes: Det finns en skillnad mellan könen gällande lön på befattningsnivån 

godkänd revisor.  
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Mann-Whitney-testet för lön på befattningsnivån godkänd revisor ger P-värdet 1,000. Detta 

visar på att det inte finns någon signifikant skillnad överhuvudtaget mellan kön och lön på 

befattningsnivån godkänd revisor och alltså kan inte nollhypotesen förkastas.  

 

Vi formulerar följande hypoteser gällande lönen för de auktoriserade revisorerna: 

 

 Nollhypotes: Det finns ingen skillnad mellan könen gällande lön på befattningsnivån 

auktoriserad revisor. 

 Mothypotes: Det finns en skillnad mellan könen gällande lön på befattningsnivån 

auktoriserad revisor.  

 

Mann-Whitney-test för befattningsnivån auktoriserad revisor kunde inte genomföras, då 

urvalet inte innehåller några kvinnliga auktoriserade revisorer.  

 

Vi formulerar följande hypoteser gällande lönen på partnernivå: 

 

 Nollhypotes: Det finns ingen skillnad mellan könen gällande lön på partnernivå. 

 Mothypotes: Det finns en skillnad mellan könen gällande lön på partnernivå. 

 

Gällande partnernivån visar Mann-Whitney-testet att P-värdet blir 0,667, vilket visar på att 

det inte finns någon statistiskt säkerställd skillnad mellan könen gällande lön på partnernivå 

och alltså kan inte heller i detta fall nollhypotesen förkastas. Här bör dock betonas att urvalet 

endast innehåller 3 partners, varav 2 är män, vilket kan göra att man kan fråga sig om 

resultatet är tillförlitligt. Enligt Aronsson (1999) är emellertid icke-parametriska test lämpliga 

att använda då urvalet är litet.   

 

Sammanfattningsvis indikerar resultaten ovan att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan könen gällande lön på någon av befattningsnivåerna, förutom gällande 

befattningsnivån auktoriserad revisor för vilken testet inte kunde genomföras. Mann-Whitney-

testet som gjordes gällande skillnader mellan könen gällande lön generellt sett och som kom 

fram till att det finns en signifikant löneskillnad mellan könen säger därmed ingenting 

gällande denna hypotes, utan troligen grundar sig denna skillnad i att fler män än kvinnor 

befinner sig på de högre befattningsnivåerna.  

 

Vi kan därför förkasta vår övergripande hypotes gällande att kvinnor medvetet låter bli att 

sträva efter toppositioner i revisionsbyråer på grund av att de tror att de kommer att bli 

diskriminerade lönemässigt.  
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5.1.2 Hypotes 2 

Kvinnor låter medvetet bli att sträva efter toppositioner i revisionsbyråer på grund av att de 

sätter större värde på familjerollen än på yrkesrollen. 

 

För denna hypotes har vi först och främst utgått från vår enkätfråga ”Rangordna följande 

alternativ från 1 till 10 utifrån vilken faktor som Du upplever som viktigast i ditt yrkesliv”. Vi 

har för detta ändamål genomfört Wilcoxons teckenrangtest, vilket är ett statistiskt 

tillvägagångssätt att testa rangordningar. Testet i fråga mäter parvisa jämförelser mellan olika 

variabler. Testet är ett för övrigt ett icke-parametriskt test och således krävs ingen särskild 

bakomliggande fördelning. (Wahlgren, 2005)  

 

Fyra av svarsalternativen för vår enkätfråga är kopplade till yrkesrollen och fyra är kopplade 

till familjerollen. De två övriga svarsalternativen hör inte till någon av rollerna och bortses 

därför enligt tidigare resonemang (se avsnittet om empirisk metod). I tabellen nedan redovisas 

vilka egenskaper som tillhör vilken av de två rollerna. 

 

Tabell 2: Egenskaper som kan kopplas till antingen familjerollen eller yrkesrollen  

 

Faktorer Familjeroll Yrkesroll 

Hög status  X 

Möjlighet till deltidsarbete X  

Stora möjligheter att göra karriär  X 

Ej för mycket stress X  

Hög lön  X 

Möjlighet till resor  X 

Möjlighet att arbeta hemifrån X  

Att arbetet inte tar för mycket av min tid X  

 

Vi har för avsikt att undersöka både kvinnor och mäns rangordningar i denna fråga. Vi delar 

av den orsaken upp urvalet i män respektive kvinnor och genomför sedan Wilcoxons test på 

båda könen.  
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Vi formulerar följande noll- och mothypotes angående kvinnor: 

 

 Nollhypotes: En variabel som återfinns högre upp i Tabell 3 har mindre eller lika stor 

betydelse som en variabel längre ner i tabellen. 

 Mothypotes: En variabel som återfinns högre upp i Tabell 3 har större betydelse än 

den variabel som den jämförs med längre ner i tabellen. 

 

Nedan visas variablernas rangordning grundat på poängen som de kvinnliga respondenterna 

gav dem i enkäten. Vi har valt att utforma poängskalan enligt Malmers (2003) mönster för 

rangordning. Malmer har i sin tur utgått från samma poängsystem som används i 

sportsammanhang. I vårt fall har den egenskap som har rankats högst fått 6 poäng. En 

andraplats ger 4 poäng och därefter har egenskaperna i tur och ordning fått 3, 2 och 1 poäng. 

De som hamnat på sjätte plats och lägre har fått 0 poäng. Den som har blivit rankad högst 

belönas därmed lite extra. 

 

Tabell 3: Rangordning beträffande faktorer som är viktiga i yrkeslivet för kvinnor i 

revisionsbranschen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom vårt Wilcoxon-test kan vi för kvinnorna konstatera följande: 

 

 ”Stora möjligheter till karriär” har i yrkeslivet större betydelse än ”Möjlighet till 

deltidsarbete”, ”Möjlighet att arbeta hemifrån”, ” Hög status”, ”Ej för mycket stress”, 

”Att arbetet inte tar för mycket av min tid” och ”Möjlighet till resor”. 

Begrepp Poäng 

1. Stora möjligheter att göra karriär 89 

2. Hög lön 68 

3. Möjlighet till deltidsarbete 49 

4. Möjlighet att arbeta hemifrån 48 

5. Hög status 44 

6. Ej för mycket stress 39 

7. Att arbetet inte tar för mycket av min tid 37 

8. Möjlighet till resor 33 



 47 

 ”Hög lön” har i yrkeslivet större betydelse än ”Hög status”, ”Ej för mycket stress”, 

”Att arbetet inte tar för mycket av min tid” och ”Möjlighet till resor”. 

 ”Möjlighet till deltidsarbete” har i yrkeslivet inte någon större betydelse än övriga 

faktorer. 

 ”Möjlighet att arbeta hemifrån” har i yrkeslivet inte någon större betydelse än övriga 

faktorer. 

 ”Hög status” har i yrkeslivet inte någon större betydelse än övriga faktorer. 

 ”Ej för mycket stress” har i yrkeslivet inte någon större betydelse än övriga faktorer. 

 ”Att arbetet inte tar för mycket av min tid” har i yrkeslivet inte någon större betydelse 

än övriga faktorer. 

 ”Möjlighet till resor” har i yrkeslivet inte någon större betydelse än övriga faktorer. 

 

Vi kan alltså statistiskt säkerställa att svarsalternativen ”Stora möjligheter att göra karriär” 

och ”Hög lön” inte kan skiljas från varandra, men däremot kan de skiljas från alla övriga 

alternativ. De har således större betydelse än de andra faktorerna, men inte sinsemellan. Detta 

betyder att de har högre betydelse för kvinnorna än andra alternativ, men rangordningen dessa 

emellan är inte statistiskt säkerställd och därför har den ena faktorn inte större betydelse än 

den andra. De övriga faktorerna i rangordningen kan inte skiljas från varandra.  

 

Nollhypotesen kan följaktligen förkastas, då de två översta alternativen i rangordningen har 

större betydelse än de andra alternativen. Faktumet att två karriärfaktorer har större betydelse 

för kvinnorna än övriga faktorer tyder på att kvinnor inte prioriterar familjerollen framför 

yrkesrollen och därför kan inte detta vara en anledning till att kvinnor inte når toppositioner. 

 

Dock kvarstår frågan om detta är ett typiskt drag för kvinnor eller om så också är fallet för 

män i revisionsbranschen. Därför testar vi också männens rangordning.  

 

Vi formulerar följande noll- och mothypotes angående män: 

 

 Nollhypotes: En variabel som återfinns högre upp i Tabell 4 har mindre eller lika stor 

betydelse som en variabel längre ner i tabellen. 

 Mothypotes: En variabel som återfinns högre upp i Tabell 4 har större betydelse än 

den variabel som den jämförs med längre ner i tabellen. 
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Nedan visas variablernas rangordning grundat på poängen som de manliga respondenterna 

gav dem i enkäten.  

 

Tabell 4: Rangordning beträffande faktorer som är viktiga i yrkeslivet för män i 

revisionsbranschen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan genom vårt Wilcoxon-test konstatera att: 

 

 ”Möjlighet att arbeta hemifrån” har i yrkeslivet större betydelse än ”Möjlighet till 

resor” och ” Hög status”. 

 ”Stora möjligheter att göra karriär” har i yrkeslivet inte någon större betydelse än 

övriga faktorer. 

 ”Att arbetet inte tar för mycket av min tid” har i yrkeslivet inte någon större betydelse 

än övriga faktorer. 

 ”Ej för mycket stress” har i yrkeslivet inte någon större betydelse än övriga faktorer. 

 ”Hög lön” har i yrkeslivet inte någon större betydelse än övriga faktorer. 

 ”Möjlighet till deltidsarbete” har i yrkeslivet inte någon större betydelse än övriga 

faktorer. 

 ”Möjlighet till resor” har i yrkeslivet inte någon större betydelse än övriga faktorer. 

 

Vi ser alltså att de olika faktorerna inte kan skiljas från varandra, förutom ”Möjlighet att 

arbeta hemifrån” som har större betydelse än ”Möjlighet till resor” och ”Hög status”. Vi vet 

dock inte på vilken plats dessa hamnar i rangordningen.  

 

Begrepp Poäng 

1. Möjlighet att arbeta hemifrån 73 

2. Stora möjligheter att göra karriär 67 

3. Att arbetet inte tar för mycket av min tid 58 

4. Ej för mycket stress 55 

4.   Hög lön 55 

5. Möjlighet till deltidsarbete 52 

6. Möjlighet till resor 46 

7. Hög status 44 
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Vi accepterar i och med det nollhypotesen, att en faktor som befinner sig högre upp i Tabell 4 

har mindre eller lika stor betydelse som en faktor lägre ner i tabellen. Vi kan därmed inte 

avgöra om männen svarar annorlunda än kvinnorna då deras rangordning inte kan statistiskt 

säkerställas.  

 

Sammanfattningsvis kan vi gällande testet av rangordningen dra som slutsats att kvinnor i 

högre grad favoriserar faktorer som är förknippade med yrkesrollen, men vi kan inte helt 

säkert avgöra om detta är ett typiskt kvinnligt drag. 

 

Vi övergår nu till ett annat test och här testas om det finns någon signifikant skillnad mellan 

könen gällande ambitionen att i framtiden bli partner. Diagram 4 nedan visar hur 

respondenterna, uppdelat på kön, har svarat på frågan ”Är Din ambition att i framtiden bli 

partner i Din revisionsbyrå?”. Som man kan se i diagrammet nedan svarar fler kvinnor nej på 

frågan, medan fler män svarar ja på frågan. Dock är det av intresse att pröva om skillnaden är 

signifikant. 

 

Diagram 4: Skillnader mellan könen gällande frågan ”Är Din ambition att i framtiden bli 

partner i din revisionsbyrå? 
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Vi formulerar nollhypotes samt mothypotes som följer: 

 

 Nollhypotes: Det finns ingen skillnad mellan könen gällande att sträva efter 

partnernivå. 

 Mothypotes: Det finns en skillnad mellan könen gällande att sträva efter partnernivå. 

 

Både variabeln ”kön” och ”ambition att bli partner” är nominala. Därför är de klassiska 

testerna ej möjliga att genomföra. Av den orsaken har vi genomfört ett icke-parametriskt test, 

nämligen Pearsons Chi-Square-test. (Aronsson, 1999) Pearsons Chi-Square-test ger värdet 

13,0, vilket med 1 frihetsgrader ger ett P-värde på 0,000. Detta visar att det finns en 

signifikant skillnad mellan könen i denna fråga. Därmed kan vår nollhypotes förkastas, vilket 

alltså innebär att kvinnor strävar efter partnerskap i lägre grad än män. 

 

För den övergripande hypotesen, som alltså gäller om man som kvinna sätter större värde på 

familjerollen än på yrkesrollen än vad en man gör, formulerar vi fortsättningsvis nollhypotes 

och mothypotes enligt nedan: 

 

 Nollhypotes: Det finns ingen skillnad mellan könen gällande att ta ut VAB-dagar. 

 Mothypotes: Det finns en skillnad mellan könen gällande att ta ut VAB-dagar. 

 

Det test som vi har använt för att testa signifikansnivån gällande detta är Pearsons Chi-Square 

och detta beror på att båda variablerna, det vill säga ”kön” och ”VAB-dagar”, är nominala 

(Aronsson, 1999). Pearsons Chi-Square-test ger i detta fall värdet 19,8, vilket med 2 

frihetsgrader ger P-värdet 0,000 och följaktligen kan nollhypotesen förkastas. Därmed är det 

statistiskt säkerställt, med god marginal, att det finns en skillnad mellan könen gällande hur 

många VAB-dagar man tar ut. Enligt Aronsson (1999) säger Pearsons Chi-Square dock 

ingenting om vilket håll den signifikanta skillnaden går, det vill säga om det är män eller om 

det är kvinnor som tar ut flest VAB-dagar. I korstabellen nedan kan vi emellertid utläsa att det 

är en större procentandel kvinnor än män som anger att de är de själva som i högre 

utsträckning tar ut VAB-dagar och för männen är fallet det motsatta (se inringat i Tabell 5).  
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Tabell 5: VAB-dagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
För den övergripande hypotesen gällande att kvinnor i högre grad sätter större värde på 

familjerollen än på yrkesrollen än män, formulerar vi vidare nollhypotes och mothypotes 

enligt nedan:  

 

 Nollhypotes: Det finns ingen skillnad mellan könen gällande att ta ut föräldraledighet. 

 Mothypotes: Det finns en skillnad mellan könen gällande att ta ut föräldraledighet. 

 

Det test som vi har genomfört för att testa signifikansnivån i detta fall är också Pearsons Chi-

Square och detta beror på att variabeln som gäller ”kön” är nominal och variabeln som gäller 

”föräldraledighet” är ordinal (Aronsson, 1999). Vi har för övrigt kodat om svarsalternativen i 

enkäten som rör föräldraledighet. ”Mycket mer än min partner” samt ”Mer än min partner” 

har kodats om till en gemensam kategori. ”Mycket mindre än min partner” samt ”Mindre än 

min partner” har kodats om till en ytterligare kategori. Vi har således bortsett från dem som 

inte har svarat på frågan samt de som har svarat ”Lika mycket som min partner”.  

 

Pearsons Chi-Square-test ger i detta fall värdet 30,9, vilket med 1 frihetsgrad ger P-värdet 

0,000. Detta värde är dock inte tillförlitligt då mer än 20 procent av cellerna i tabellen 

innehåller färre än 5 förväntade frekvenser och därför bör Fishers Exact Test användas 

(Wahlgren, 2005). Detta visar också ett P-värde på 0,000 och följaktligen kan nollhypotesen 

förkastas. Enligt Fishers Exact Test finns det alltså en signifikant skillnad mellan könen 

gällande om man tar ut föräldraledighet. Fishers Exact Test säger ingenting om det är män 

eller om det är kvinnor som tar ut mest föräldraledighet (Aronsson, 1999). I korstabellen 

nedan kan vi emellertid utläsa att det en större procentandel kvinnor än män som anger att de 

varit föräldralediga mer, alternativt mycket mer än sin partner, medan det är en större 
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procentandel män jämfört med kvinnor som anger att de varit föräldralediga mindre 

alternativt mycket mindre än sin partner. (se inringat i Tabell 6).  

 

Tabell6: Föräldraledighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis för den övergripande hypotesen att kvinnor medvetet låter bli att sträva 

efter toppositioner i revisionsbyråer på grund av att de sätter högre värde på familjerollen än 

på yrkesrollen kan vi dra som slutsats att vi genom våra tester har fått motstridiga resultat.  

 

Rangordningstestet ger som resultat att kvinnor favoriserar yrkesrollen, vilket enligt vår åsikt 

är ett förvånande resultat med tanke på den teoretiska bakgrunden i ämnet. De andra testerna 

visar fortsättningsvis att kvinnor inte strävar efter att bli partners lika mycket som män och 

därtill att kvinnor tar ut mest VAB-dagar samt föräldraledighet, vilket alltså tyder på att 

kvinnor i högre grad än män favoriserar familjerollen. Vidare anser vi att det är förvånansvärt 

att så många kvinnor svarar nej på frågan om hon har ambitionen att bli partner, samtidigt 

som svarsalternativet ”Stora möjligheter att göra karriär” samt ”Hög lön” i kvinnogruppen 

kan särskiljas från övriga alternativ.  

 

Enligt detta resonemang menar vi följaktligen att vår övergripande hypotes varken kan 

förkastas eller accepteras.  
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5.1.3 Hypotes 3 

Kvinnor låter medvetet bli att sträva efter toppositioner i revisionsbyråer på grund av att de 

förväntar sig att de kommer att ta huvudansvaret i hemmet, något som de upplever är svårt 

att kombinera med en topposition. 

 

För denna hypotes har vi undersökt om det finns någon signifikant skillnad mellan könen, för 

dem som lever i förhållande, gällande vem som tar huvudansvaret i hemmet.  

 

Vi formulerar nollhypotes och mothypotes enligt följande: 

 

 Nollhypotes: Det finns ingen skillnad mellan könen (för dem som lever i förhållande) 

gällande att ta ansvar i hemmet. 

 Mothypotes: Det finns en skillnad mellan könen (för dem som lever i förhållande) 

gällande att ta ansvar i hemmet.  

 

Vi har genomfört Pearsons Chi-Square-test för att avgöra om nollhypotesen ovan ska 

förkastas. Anledningen är att variabeln som gäller ”kön” är nominal och variabeln som gäller 

”hushållsarbete” är ordinal och därför kan inte ett klassiskt test göras (Aronsson, 1999).  

 

Då vi har velat undersöka de individer som svarat ”Mycket mer” samt ”Mer” respektive 

”Mycket mindre” samt ”Mindre”, har vi kodat om svarsalternativen enligt tabell 7. De som 

inte är gifta eller sambo, samt de som svarat ”Lika mycket” har vi bortsett från.  

 

Pearsons Chi-Square-test ger i detta fall värdet 16,1, vilket med 1 frihetsgrad ger P-värdet 

0,000. Detta visar alltså att nollhypotesen kan förkastas. Pearsons Chi-Square-test ger 

emellertid som ovan nämnt inget svar på vilket håll skillnaden går. Detta kan vi dock utläsa i 

tabell 7 nedan, där en större procentandel kvinnor jämfört med män anger att de utför 

”Mycket mer” eller ”Mer” hushållarbete i förhållande till sin partner, medan männen i princip 

svarar tvärtom. 
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Tabell 7: Hushållsarbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vet även från testet som gjordes gällande hypotes 2 att det är statistiskt säkerställt att 

kvinnor i större utsträckning än män inte strävar mot partnerskap.  

 

Det är följaktligen säkerställt att kvinnor i högre utsträckning än män tar hand om 

hushållsarbete, samtidigt som det också är säkerställt att kvinnor i mindre utsträckning strävar 

mot att bli partner. Det verkar därför sannolikt att kvinnor förväntar sig att ta mer ansvar i 

hemmet, vilket bidrar till att de inte strävar mot partnerskap. Följaktligen kan hypotes 3, 

gällande att kvinnor medvetet bli att sträva efter toppositioner i revisionsbyråer på grund av 

att de förväntar sig att de kommer att ta huvudansvaret i hemmet, accepteras.  

 

5.1.4 Hypotes 4 

Kvinnor låter (omedvetet) bli att sträva efter toppositioner i revisionsbyråer på grund av att 

de socialiseras in i idén om att toppositioner i allmänhet är något som är avsett för män. 

 

För hypotesen i fråga har vi valt att undersöka om det finns någon signifikant skillnad mellan 

könen gällande om man har ambition att bli partner, av dem som har svarat att man inte 

har/har haft en mor på en ledande position samt om man har svarat att man har/har haft en far 

på en ledande position. Vi gör därmed antagandet att kvinnor som har haft en far på en 

ledande position, men inte en mor, har socialiserats in i tankegången om att toppositioner i 

allmänhet är förebehållna män. Detta, menar vi, skulle kunna bidra till att en kvinna inte 

strävar i lika hög grad mot partnernivå.  
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Vi formulerar nollhypotes och mothypotes som följer: 

 

 Nollhypotes: Det finns ingen skillnad mellan könen i denna grupp av respondenter 

gällande strävan mot partnerskap.  

 Mothypotes: Det finns en skillnad mellan könen i denna grupp av respondenter 

gällande strävan mot partnerskap.  

 

Vi har för denna hypotes genomfört ett Pearsons Chi-Square-test med anledning av att 

variablerna som ingår i testet är nominala (Aronsson, 1999). Pearsons Chi-Square-test ger i 

detta fall värdet 6,653, vilket med 1 frihetsgrad ger P-värdet 0,010. Detta visar alltså att 

nollhypotesen kan förkastas. Pearsons Chi-Square-test ger emellertid som ovan nämnt inget 

svar på vilket håll skillnaden går. Detta kan vi emellertid utläsa i tabell 8 nedan, se den röda 

ringen. Tabellen visar att 66,7 procent av kvinnorna i gruppen har svarat att de inte har 

ambitionen att bli partner, medan 75,0 procent av männen i gruppen har svarat att de har 

ambition att nå partnernivå.  

 

Tabell 8: Ambition att bli partner i den utvalda gruppen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är alltså statistiskt säkerställt att kvinnor i den utvalda gruppen i högre utsträckning än 

män svarar att de inte har ambition att uppnå partnernivå. Därmed är det sannolikt att idén om 

att toppositioner i allmänhet är något som är avsett för män är införlivad hos kvinnor i 

revisionsbranschen. Socialisation kan följaktligen vara en betydelsefull förklaring till att 

kvinnorna ifråga inte strävar mot partnerskap i lika hög utsträckning som män. Hypotesen kan 

således accepteras. 
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5.1.5 Hypotes 5 

Kvinnor blir inte erbjudna toppositioner i revisionsbyråer då de genom att bilda familj 

signalerar att de inte har ambitionen att arbeta lika hårt som män för att nå toppen, eftersom 

de kommer att vara frånvarande på grund av barnomsorg. 

 

För hypotes 5 hade vi för avsikt att undersöka om kvinnor som befinner sig på partnernivå i 

mindre utsträckning än kvinnor på lägre positioner i organisationen har barn. Vi menar 

nämligen att om fler kvinnor på partnernivå inte har barn jämfört med kvinnor på lägre nivåer, 

indikerar detta att familjebildning inte är önskvärt hos en person i revisionsbyråns topp. Detta 

går dock inte att testa i vårt fall, då vi endast har en kvinnlig partner bland respondenterna. 

Det kan emellertid vara av intresse att veta att den kvinnliga partner som har deltagit i 

undersökningen har barn. För övrigt har våra två intervjupersoner (se avsnitt 5.2), två 

kvinnliga partners, också barn. Tyvärr kan vi inte utifrån detta tunna material dra någon riktig 

slutsats gällande att hypotesen bör förkastas eller inte. Dock ger det oss en svag antydan om 

att kvinnor blir erbjudna toppbefattningar i revisionsbyråer trots att de har barn. 

 

Vi har fortsättningsvis för denna hypotes valt att undersöka om det finns någon skillnad 

mellan kvinnor som har barn respektive inte har barn gällande deras inställning till att i 

framtiden bli partner.  

 

Vi formulerar därför nollhypotes och mothypotes enligt följande: 

 

 Nollhypotes: Det finns ingen skillnad mellan kvinnor som har barn respektive kvinnor 

som inte har barn gällande att sträva efter partnerskap. 

 Mothypotes: Det finns en skillnad mellan kvinnor som har barn respektive kvinnor 

som inte har barn gällande att sträva efter partnerskap.  

 

Vi har för detta ändamål genomfört Fishers Exact Test eftersom mer än 20 procent av cellerna 

i tabellen innehåller färre än 5 förväntade frekvenser (Wahlgren, 2005). Vidare är alla 

inblandade variabler nominala och således kan inte ett klassiskt test göras (Aronsson, 1999). 

Fishers Exact Test ger P-värdet 0,702, vilket är över signifikansnivån 0,05 och följaktligen 

kan inte nollhypotesen förkastas. Med andra ord finns det ingen signifikant skillnad mellan 

kvinnor som har barn respektive kvinnor som inte har barn gällande att sträva efter 

partnerskap, vilket i sin tur innebär att både kvinnor med barn och kvinnor utan barn strävar 
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lika lite efter partnerskap. Det kan för övrigt vara intressant att veta att situationen är tvärtom 

för män. Följaktligen spelar det inte någon roll för männen om man har barn eller ej gällande 

om man har ambitionen att uppnå partnernivå.  

 

Sammanfattningsvis kan vi genom våra data inte avgöra om hypotes 5 ska förkastas eller inte. 

Anledningen är som vi redan har nämnt att vi endast har information om en enda kvinnlig 

partner och därför kan vi inte genomföra det test vi från början tänkte göra. Det test som vi 

har genomfört fångar inte ensamt det vi vill undersöka och därför kan vi inte heller nu avgöra 

om hypotesen kan accepteras eller ej.  

 

5.1.6 Hypotes 6 

Kvinnor blir inte erbjudna toppositioner i revisionsbyråer i lika hög grad som män, då 

branschens toppositioner innehåller arbetsideal som kan kopplas till maskulina beteenden. 

 

För denna sista hypotes har vi liksom i hypotes 2 valt att genomföra Wilcoxons 

teckenrangtest. Frågan vi utgår från är: ”Rangordna följande alternativ från 1 till 10 utifrån 

vilken egenskap som Du menar är viktigast hos en person med toppbefattning i Din 

revisionsbyrå”.  

 

I tabellen nedan visas vilket kön egenskaperna som ingår som alternativ i frågan tillhör. 

 

Tabell 9: Egenskaper som är typiskt manliga respektive kvinnliga 

 

Egenskaper Manliga Kvinnliga 

Kommunikativ förmåga  X 

Samarbetsvillig  X 

Omtänksam om sina medarbetare  X 

God lyssnare  X 

Strategisk X  

Logisk X  

Förstående  X 

Viljestark X  

Självsäker X  

Självständig X  
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Vi formulerar följande noll och mothypotes: 

 

 Nollhypotes: En variabel som återfinns högre upp i Tabell 4 har mindre eller lika stor 

betydelse som en variabel längre ner i tabellen. 

 Mothypotes: En variabel som återfinns högre upp i Tabell 4 har större betydelse än 

den variabel som den jämförs med längre ner i tabellen. 

 

I tabell 10 visas variablernas rangordning baserat på poängen som respondenterna gav dem i 

enkäten. Vi har precis som i hypotes 2 valt att utforma poängskalan enligt Malmers (2003) 

mönster för rangordning.  

 

Tabell 10: Rangordning beträffande egenskaper hos en person med toppbefattning i en 

revisionsbyrå 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan i vårt Wilcoxon-test konstatera att: 

 

 ”Kommunikativ förmåga” föredras i högre grad gällande egenskaper för en person 

med toppbefattning i revisionsbranschen än ”Samarbetsvillig”, ”Omtänksam om sina 

medarbetare”, ”God lyssnare”, ”Strategisk”, ”Logisk”, ”Förstående” ”Viljestark”, 

”Självsäker” och ”Självständig”. 

Begrepp Poäng 

1. Kommunikativ förmåga 239 

2. Samarbetsvillig 191 

3. Omtänksam om sina medarbetare 184 

4. God lyssnare  153 

5. Strategisk  141 

6. Logisk  131 

7. Förstående  124 

8. Viljestark  116 

9. Självsäker  98 

10. Självständig  85 
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 ”Samarbetsvillig” föredras i högre grad gällande egenskaper för en person med 

toppbefattning i revisionsbranschen än ”Logisk”, ”Förstående”, ”Viljestark”, 

”Självsäker” och ”Självständig”. 

 ”Omtänksam om sina medarbetare” föredras i högre grad gällande egenskaper för en 

person med toppbefattning i revisionsbranschen än ”Logisk”, ”Förstående”, 

”Viljestark”, ”Självsäker” och ”Självständig”. 

 ”God lyssnare” föredras i högre grad gällande egenskaper för en person med 

toppbefattning i revisionsbranschen än ”Självsäker” och ”Självständig”. 

 ”Strategisk” föredras i högre grad gällande egenskaper för en person med 

toppbefattning i revisionsbranschen än ”Självständig”. 

 ”Logisk” föredras i högre grad gällande egenskaper för en person med toppbefattning i 

revisionsbranschen än ”Självständig”. 

 ”Förstående” föredras i högre grad gällande egenskaper för en person med 

toppbefattning i revisionsbranschen än ”Självständig”. 

 ”Viljestark” föredras inte i högre grad gällande egenskaper för en person med 

toppbefattning i revisionsbranschen än någon annan egenskap. 

 ”Självsäker” föredras inte i högre grad gällande egenskaper för en person med 

toppbefattning i revisionsbranschen än någon annan egenskap. 

 

Vi kan alltså statistiskt fastställa att den kvinnliga egenskapen ”Kommunikativ förmåga” 

föredras i högre grad än någon av de andra egenskaperna i revisionsbranschen. Det kan också 

tilläggas att de kvinnliga egenskaperna ”Samarbetsvillig” och ”Omtänksam om sina 

medarbetare” föredras i hög grad av respondenterna. De föredras i högre utsträckning än fyra 

av de manliga egenskaperna. Vi menar därför att nollhypotesen kan förkastas och därmed 

innehar en variabel som återfinns högre upp i Tabell 4 en större betydelse än den variabel som 

den jämförs med längre ner i tabellen. Med andra ord föredras flertalet av de kvinnliga 

egenskaperna i högre utsträckning än de manliga. 

 

Gällande vår övergripande hypotes, att kvinnor inte blir erbjudna toppositioner i 

revisionsbyråer i lika hög grad som män med anledning av att branschens toppositioner 

innehåller arbetsideal som kan kopplas till maskulina beteenden, kan vi således förkasta 

denna. Maskulina arbetsideal i branschen kan inte vara anledningen till att kvinnor inte blir 

erbjudna toppositioner. 
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5.1.7 Sammanfattning av hypotesprövning  

 Hypotes 1: Kvinnor låter medvetet bli att sträva efter toppositioner i revisionsbyråer 

på grund av att de tror att de kommer att bli diskriminerade lönemässigt. 

 

I vår studie har vi genom våra test kommit fram till att det inte finns någon signifikant 

skillnad i lön mellan könen på de olika befattningarna. Alltså är inte lönediskriminering en 

anledning till att kvinnor når toppositioner i lägre utsträckning och denna hypotes skall 

förkastas. 

 

 Hypotes 2: Kvinnor låter medvetet bli att sträva efter toppositioner i revisionsbyråer 

på grund av att de sätter större värde på familjerollen än på yrkesrollen. 

 

Det första testet för denna hypotes, följaktligen rangordningstestet, gav resultatet att kvinnor 

favoriserar yrkesrollen. Det andra testet gällande om det finns någon skillnad mellan män och 

kvinnor gällande ambitionen att bli partner visade en signifikant skillnad mellan könen. Män 

strävar i högre grad mot att bli partner än kvinnor i revisionsbranschen. Det finns även en 

statistiskt säkerställd skillnad mellan könen vad gäller att ta ut VAB-dagar och 

föräldraledighet. Kvinnor tar alltså ut fler VAB-dagar och är mer föräldralediga än män i 

revisionsbranschen. Testerna är således motstridiga och vi kan varken acceptera eller förkasta 

vår övergripande hypotes.  

 

 Hypotes 3: Kvinnor låter medvetet bli att sträva efter toppositioner i revisionsbyråer 

på grund av att de förväntar sig att de kommer att ta huvudansvaret i hemmet, något 

som de upplever är svårt att kombinera med en topposition. 

 

Vår studie visar att det är statistiskt säkerställt att kvinnor som är gifta eller sambor i högre 

utsträckning än män som är gifta eller sambor tar hand om hushållsarbete, samtidigt som det 

också är säkerställt att kvinnor i lägre utsträckning än män strävar mot att bli partner. Hypotes 

3 accepteras därmed.  
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 Hypotes 4: Kvinnor låter (omedvetet) bli att sträva efter toppositioner i 

revisionsbyråer på grund av att de socialiseras in i idén om att toppositioner i 

allmänhet är något som är avsett för män. 

 

Testet avseende de som har en far som har haft en ledande position under sitt yrkesliv och en 

mor som inte har haft en ledande position under sitt yrkesliv ger resultatet att kvinnor i högre 

utsträckning svarar nej på frågan om man har ambition att bli partner, medan män i högre 

utsträckning svarar ja. Hypotesen accepteras därmed.  

 

 Hypotes 5: Kvinnor blir inte erbjudna toppositioner i revisionsbyråer då de genom att 

bilda familj signalerar att de inte har ambitionen att arbeta lika hårt som män för att 

nå toppen, eftersom de kommer att vara frånvarande på grund av barnomsorg. 

 

Våra data tillåter inte att vi gör något test avseende om kvinnor som befinner sig på 

partnernivå i lägre utsträckning än kvinnor på lägre positioner i organisationen har barn, då vi 

endast har en respondent som är kvinnlig partner. Testet avseende om barn har betydelse för 

kvinnors ambition att sträva mot partnerskap eller inte visar ingen signifikans. 

Sammanfattningsvis kan vi inte dra någon slutsats om hypotes 5 ska förkastas eller inte. 

 

 Hypotes 6: Kvinnor blir inte erbjudna toppositioner i revisionsbyråer i lika hög grad 

som män, då branschens toppositioner innehåller arbetsideal som kan kopplas till 

maskulina beteenden. 

 

Denna hypotes kan förkastas, då testet visar att kvinnliga egenskaper föredras framför 

manliga hos personer med toppbefattning i revisionsbranschen. Maskulina arbetsideal i 

branschen kan alltså inte vara anledningen till att kvinnor inte blir erbjudna toppositioner. 

 

5.2  Intervjuerna  

 

Nedan analyseras de två intervjuer som vi har genomfört. Avsikten är att avgöra om våra 

propositioner stämmer överens med intervjupersonernas erfarenheter. För intervjuunderlag, se 

Bilaga 2. 

 

Intervjuperson 1 är uppvuxen i en mindre stad i Sverige. Hon är vidare i 50-årsåldern samt är 

gift och har två barn. Revisionsbyrån som hon är partner, auktoriserad revisor samt vice VD i 
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ingår inte i ”The Big Four”, men klassas som en nationell revisionsbyrå. Vårt besök med 

intervjuperson 1 skedde på hennes arbetsplats den 12 maj 2010.  

 

Intervjuperson 2 är också uppvuxen i en mindre stad i Sverige. Hon är i 40-årsåldern samt är 

gift och har två barn. Hon är vidare partner och ansvarig för skatteavdelningen i södra 

regionen på en revisionsbyrå som ingår i ”The Big Four”. Intervjun med intervjuperson 2 

skedde via telefon den 18 maj 2010. 

 

5.2.1 Proposition 1 

En kvinna som är mindre tjänstledig är mer trolig att uppnå toppskiktet än en kvinna som inte 

är det. 

 

5.2.1.1 Intervjuperson 1 

 

Intervjuperson 1 uppger under intervjun att hon endast varit tjänstledig för mammaledighet, 

vilket skedde vid två tillfällen och med 5 års mellanrum.  

 

Angående första gången hon var mammaledig berättar hon: ”Jag gick verkligen hem och var 

inte på jobbet på ett år”. Detta bidrog till att hon väl tillbaka på arbetsplatsen kände sig ”helt 

off”, berättar hon vidare. Innan mammaledigheten togs ut hade hon nämligen endast arbetat 

inom revisionsbranschen i två år och således kände hon när hon kom tillbaka till arbetet igen 

att hon återigen fick börja om på ruta ett. Hon förklarar: ”Det tog mig tre månader att komma 

in i jobbet igen och det var så jobbigt”. 

 

Då intervjupersonen i fråga skulle ta ut mammaledighet för andra gången valde hon därför att 

fortsätta arbeta deltid under tjänstledigheten. Hon var dessutom så gott som konstant 

tillgänglig på telefon, så att hennes arbetskamrater och klienter enkelt skulle kunna nå henne. 

Hon säger: ”Jag skulle absolut hålla kvar jobbet lite grann”.  

 

Intervjupersonen anser vidare inte att revisionsbranschen är jämställd och skälet till det tror 

hon består i att många kvinnor själva väljer att satsa på mammarollen framför yrkesrollen 

efter att de har fått barn och att de därför inte heller bryr sig särskilt mycket om jämställdhet 

på högre nivåer i branschen. Hon berättar att många medarbetare blir godkända revisorer vid 

28 eller 29 års ålder och att det är då man behöver visa att man kan dra in kunder, samtidigt 
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som det är åldern då många funderar på att skaffa familj. Hon menar att kombinationen av 

både familj och att skaffa kunder blir för mödosam, vilket gör att många kvinnor väljer bort 

att satsa på karriären. Intervjuperson 1 tror fortsättningsvis inte att mammaledigheten i sig 

bidrar till att kvinnor i lägre utsträckning än män blir partners, utan att detta fenomen grundar 

sig i att frånvaron gör att det tar längre tid att bygga upp en kundstock, vilket intervjupersonen 

menar är något som är nödvändigt för att bli aktuell för högre positioner inom 

revisionsbranschen. Hon anger att det för de kvinnor som vill göra karriär är av betydelse att 

man visar att man fortfarande är intresserad av karriären trots att man har barn och med detta 

menar hon att det är av vikt att visa för organisationen att man är tillgänglig och 

anpassningsbar. 

 

5.2.1.2 Intervjuperson 2 

 

Även intervjuperson 2 uppger att hon varit mammaledig i två omgångar.  

 

Då den första mammaledigheten skulle tas ut hade intervjupersonen arbetat inom 

organisationen i tio år. Vidare sträckte mammaledigheten sig över 15 månader. 

Intervjupersonen förklarar att anledningen till att hon kunde vara mammaledig så pass länge 

var att hon valde att fortsätta arbeta i viss omfattning. Hon berättar att hon till och med blev 

invald till bolagsstämman under ledigheten. Hon förklarar också att hon under 

mammaledigheten valde att vara delaktig i vissa projekt och att hon därtill ”tog vissa 

kundmöten”.  Hon sammanfattar det hela med att säga: ”Jag visade upp mig då och då och då 

var det lite mer okej liksom att dra ut på det.” 

  

Gällande den andra mammaledigheten var intervjupersonen hemma kortare tid än vid första 

tillfället, närmare bestämt åtta månader. Hon förklarar att anledningen var att hon nu inte 

behövde vara hemma längre än så, då hennes man hade möjlighet att vara hemma i ett halvår. 

 

Intervjupersonen berättar vidare att det inom hennes organisation anställs fler kvinnor än män 

för befattningar på lägre nivåer, såsom assistenttjänster, men att många kvinnor under vägens 

gång själva väljer att sluta satsa på karriären. På så vis förblir många kvinnor på lägre 

befattningar i organisationen, medan vissa till och med väljer att sluta helt och hållet. 

Intervjupersonen menar att det som är viktigt därför är att ”bygga in flexibilitet” i 

revisionsbyråerna och då särskilt för de yngre kvinnliga medarbetarna. Det hon menar med 

flexibilitet är exempelvis ett att det måste bli accepterat att man till exempel inte kan boka in 
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möten efter klockan 15.00, eftersom barnen måste hämtas från dagis. Samtidigt understryker 

hon att man också själv måste visa sig flexibel om man vill göra karriär och hon säger: ”om 

man vill vara med i matchen så är det väl tyvärr så att då får man ju sätta igång sin dator på 

kvällen, kanske inte alla kvällar, men då och då”. För sin egen del var den bristande 

flexibiliteten under de tidiga åren i organisationen inte något större problem, förklarar hon. 

Anledningen var att hon inte hade några barn under just ”de riktigt, riktigt tuffa åren där jag 

inte hade så mycket flexibilitet, där det var andra som styrde min agenda, som styrde min dag 

och när mötena skulle vara”. Hon säger att hon helt enkelt ”körde det värsta chicken racet” 

innan hon fick barn. Följaktligen kunde hon vid sin egen mammaledighet ställa högre krav på 

organisationen än om hon hade varit nyanställd, i och med att hon då redan hade arbetat i 

organisationen i tio år.  

 

5.2.1.3 Slutsatser 

 

Enligt Coffey (1994) är de revisorer som utnyttjar sin arbetstid väl mer sannolika att avancera 

upp i byrån, än de som inte gör det. Anledningen han framhåller är helt enkelt att detta visar 

på att man är engagerad i sitt arbete. Följaktligen kan man anta att den som är tjänstledig är 

mindre sannolik att uppnå toppskiktet än den som inte är det och vice versa. 

 

Gällande intervjuperson 1 verkar det vid en första anblick som att propositionen inte stämmer 

överens med intervjupersonens erfarenheter, då hon har varit tjänstledig men trots detta 

uppnått partnernivå. Dock är det intressant att applicera Coffeys (1994) tankegång ovan på det 

intervjupersonen 1 berättar angående sin andra mammaledighet, nämligen att hon fortsatte att 

arbeta deltid. Hon utnyttjade således sin tid väl. Detta tolkar vi således som att 

intervjupersonen i fråga signalerade för omgivningen att hon, trots att hon tog ut 

mammaledighet, var fortsatt engagerad i sin karriär. Vi tror alltså att faktumet att 

intervjupersonen valde att arbeta deltid under den andra mammaledigheten hade betydelse för 

att hon senare i karriären skulle lyckas nå partnernivå. Således stämmer propositionen på detta 

sätt överens med intervjuperson 1:s erfarenheter.  

 

Eftersom även vår andra intervjuperson har varit mammaledig i två omgångar och eftersom 

hon dessutom vid båda dessa tillfällen valde att fortsätta arbeta i viss omfattning, blir 

slutsatsen densamma som för ovanstående intervjuperson. Följaktligen utnyttjade även 

intervjuperson 2 sin tid väl och visade sig karriärinriktad. Således menar vi att faktumet att 
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intervjupersonen fortsatte att arbeta under mammaledigheten hade betydelse för att hon senare 

i karriären lyckades nå partnernivå.  

 

Slutligen är det av intresse att poängtera att ingen av intervjupersonerna har varit tjänstledig i 

något annat avseende än för mammaledighet. Anledningen till att vi önskar belysa detta är att 

vi tror att en tjänstledighet för att exempelvis bedriva studier (som inte är relaterad till 

revisionsbranschen) i långt högre utsträckning än mammaledighet kan bidra till att 

omgivningen tolkar detta som ett ointresse av fortsatt karriär inom revisionsbranschen och att 

man därför inte blir erbjuden en partnerposition. Intervjuperson 1 framhåller att 

mammaledighet är något som är naturligt och som kanske även något som förväntas på 

arbetsplatsen. Därmed tror vi inte att denna typ av tjänstledighet har någon större betydelse 

för om man i framtiden blir erbjuden partnerskap eller inte, åtminstone inte så länge man 

väljer att visa sig fortsatt intresserad av yrket och karriären. På så sätt kan man dra slutsatsen 

att propositionen verkar överensstämma med intervjupersonernas erfarenheter, då ingen av 

intervjupersonerna har varit tjänstledig i stor utsträckning. 

 

5.2.2 Proposition 2 

En kvinna som har gått på en prestigefylld skola är mer trolig att uppnå toppskiktet än en 

kvinna som inte har det. 

 

5.2.2.1  Intervjuperson 1 

 

Intervjuperson 1 gick ekonomutbildningen vid ett av Sveriges mest prestigefyllda universitet 

och tog redan i början av 20-årsåldern sin examen. Hennes första arbete inom 

revisionsbranschen var på en, enligt hennes egen utsago, högst välansedd revisionsbyrå. 

Därefter arbetade hon på en rad olika revisionsbyråer, och dessutom startade hon vid ett 

tillfälle en egen, innan hon till slut hamnade på den nationella revisionsbyrå som hon arbetar 

på idag. 

 

5.2.2.2 Intervjuperson 2 

 

Intervjuperson 2 gick juristutbildningen vid ett av Sveriges mest prestigefyllda universitet. Då 

hon tog examen var arbetsmarknaden relativt svår, berättar hon. Hennes första arbete var som 
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notarie och som detta arbetade hon i ett år. Därefter valde hon att börja arbeta som skattejurist 

på en större revisionsbyrå. Efter några år på denna blev hon till slut rekryterad på den 

revisionsbyrå hon arbetar på nu och som ingår i ”The Big Four”. 

 

5.2.2.3 Slutsatser 

 

Enligt Collin et al (2007) ger en examen från en prestigefylld skola omgivningen en signal av 

begåvning, helt enkelt eftersom det antas vara svårare att komma in och lyckas skaffa sig en 

examen från en sådan skola jämfört med en annan skola.  

 

Gällande vår första intervjuperson är det mycket möjligt att faktumet att hon gått på en 

prestigefylld skola är betydelsefullt för att hon lyckats uppnå toppnivån i revisionsbyrån i 

vilken hon numera arbetar. En prestigefylld utbildning på en prestigefylld skola ger som 

Collin et al (2007) förklarar en signal till omvärlden gällande att man är begåvad. Detta i sin 

tur bidrar till att man lättare får ett prestigefyllt första arbete, vilket var vad intervjupersonen i 

fråga också lyckades få. Enligt vår uppfattning kan man fortsättningsvis anta att faktumet att 

man har arbetat på en välansedd revisionsbyrå bidrar till att man även på nästkommande 

arbetsplatser ses som karriärinriktad. Detta i sin tur tror vi kan ha stor betydelse för om man 

av företagsledningen är intressant att ta in som partner. Således drar vi gällande vår första 

intervjuperson slutsatsen att faktumet att hon gått på en prestigefylld skola kan ha haft 

betydelse för att hon uppnått toppskiktet i den revisionsbyrå som hon arbetar idag. 

 

Gällande vår andra intervjuperson gick även hon på en prestigefylld skola. Hennes första 

arbetsplats är möjligen inte lika prestigefylld som den för intervjuperson 1. Det är därför svårt 

att dra en slutsats gällande om intervjuperson 2 fick arbete på sin nuvarande arbetsplats av 

den anledningen att hon gick på en prestigefylld skola, eller om det var av helt andra orsaker.  

 

Sammanfattningsvis kan det tänkas att faktumet att man har gått en på en prestigefylld skola 

är betydelsefullt för att man senare i livet lyckats nå toppen i revisionsbranschen. Båda har 

nämligen gått på prestigefyllda skolor och uppnått partnernivå i revisionsbranschen. Dock är 

det tämligen svårt att utifrån intervjupersonernas uttalanden helt säkert avgöra om så är fallet.  
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5.2.3 Proposition 3 

En större revisionsbyrå är mer sannolik att ha ett större antal partners, och således är 

sannolikheten att någon av dessa är kvinna större. Därmed är en kvinna som arbetar på en 

större revisionsbyrå mer trolig att uppnå toppskiktet än en kvinna som inte gör det. 

 

5.2.3.1 Intervjuperson 1 

 

Intervjupersonen i fråga arbetar inte på en av de största revisionsbyråerna i Sverige, men 

heller inte på någon av de minsta. Den kan därmed sägas vara av medelstor storlek. Vidare 

framför intervjupersonen att det under hennes mer tidiga år i branschen fanns väldigt få 

kvinnor i toppen i de revisionsbyråer som hon har arbetat på. Hon säger dock att läget numera 

är annorlunda då ”delägarkretsen har utökats med fler kvinnor”. Inom hennes organisation är 

idag ungefär var femte partner är kvinna, berättar hon vidare.  

 

5.2.3.2 Intervjuperson 2 

 

Intervjuperson 2 arbetar på en stor revisionsbyrå och hon berättar att medarbetarna på den 

avdelning för vilken hon är chef arbetar ungefär lika många kvinnor som män. Hon berättar 

dock i förbifarten att hon senare på dagen ska på delägarlunch och säger: ”Då är det jag och 

många män i 50 och 55 plus genren, man blandar upp sig lite där…”. På så sätt verkar det 

inte som att det finns lika många kvinnor som män på de högre nivåerna i organisationen.  

 

Intervjuperson 2 berättar vidare att en av hennes tidigare chefer, som också är delägare i en 

revisionsbyrå, under lång tid har fungerat som en förebild av en kvinna i toppen i 

revisionsbranschen. Hon berättar att hon var en förebild eftersom hon visade ”att det var 

faktiskt möjligt att förena det här med barn och partnerskap, så det är ju liksom en speciell 

pusselbit i det hela”. Hon berättar därtill att de fortfarande håller kontakten. 

 

5.2.3.3 Slutsatser 

 

Vi antar gällande denna hypotes att det på en större revisionsbyrå är mer troligt att fler av 

delägarna är kvinnor, vilket bidrar till att en kvinna som arbetar på en större revisionsbyrå är 

mer sannolik att uppnå toppskiktet än en kvinna som inte gör det, då hon helt enkelt har 
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tillgång till fler kvinnliga förebilder. Lowe et al (2001) framför dessutom att 

jämställdhetsprogram som utvecklats i revisionsbyråer av större storlek numera kan ha blivit 

fullföljda och att de börjar ge resultat, vilket också medverkar till att det är lättare för en 

kvinna i en större revisionsbyrå att nå toppen. 

 

Vad gäller intervjuperson 1 tycks propositionen inte stämma överens med de erfarenheter 

intervjupersonen delger oss. Hon arbetar för det första inte på en stor revisionsbyrå. För det 

andra fanns det i inledningen av hennes karriär inom revisionsbranschen väldigt få kvinnor i 

toppen och hon hade därmed inga omedelbara kvinnliga förebilder. Till följd därav kan man i 

detta fall vare sig dra slutsatsen att faktumet att hon har arbetat på en revisionsbyrå som kan 

sägas vara av mindre eller medelstor storlek har påverkat intervjupersonens möjligheter att nå 

toppskiktet i revisionsbranschen eller att faktumet att hon haft få kvinnliga förebilder har 

påverkat intervjupersonens möjligheter att göra karriär. Snarare verkar det alltså som att 

propositionen inte alls stämmer överens med intervjupersonens erfarenheter. 

 

Vad gäller vår andra intervjuperson arbetar hon på en relativt stor revisionsbyrå, vilken dock 

inte verkar ha särskilt många kvinnor i toppen, åtminstone inte med hänsyn till 

intervjupersonens uttalande om delägarlunch ovan. Dock förklarar intervjupersonen att hon 

har haft en kvinnlig förebild, en kvinnlig partner. Denna person arbetar dock numera på ett 

annat kontor än det hon själv arbetar på. Det man därför kan dra som slutsats gällande denna 

intervjuperson är att storleken på revisionsbyrån inte är det som är avgörande, utan det faktum 

att hon har en kvinnlig förebild. Denna förebild måste således inte arbeta på samma kontor 

som hon själv, utan det räcker att man har vetskapen om att personen finns. 

 

Sammanfattningsvis verkar det inte som att propositionen helt och hållet stämmer överens 

med det intervjupersonerna framför. Den första intervjupersonen förklarar att hon inte har haft 

någon speciell kvinnlig förebild. Hon arbetar inte heller på en stor revisionsbyrå. Gällande 

den andra intervjupersonen stämmer propositionen överens med hennes uttalanden på det sätt 

att hon har haft en kvinnlig förebild. Då förebilden dock inte arbetar på samma kontor som 

hon själv, kan inte storleken på denna sägas vara avgörande. Det propositionen emellertid har 

en poäng i har att göra med att det förstås är mer sannolikt att en större revisionsbyrå har fler 

kvinnliga partners, men det är alltså i denna intervjupersons fall inte storleken på 

revisionsbyrå man i första hand ska fästa sitt intresse vid, utan snarast det faktum att hon har 

en förebild. 
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5.2.4 Proposition 4 

En kvinna med tillgång till mentor är mer trolig att uppnå toppskiktet än en kvinna som inte 

har det. 

 

5.2.4.1 Intervjuperson 1 

 

Intervjuperson 1 svarade, när vi ställde frågan gällande mentorskap, att hon inte har haft en 

uttalad mentor genom sin yrkeskarriär. Hon säger dock att hon haft utvecklingssamtal på en 

av byråerna som hon arbetat för och att en extern person kom till byrån och medverkade 

under utvecklingssamtalet. Intervjupersonen ifråga berättar att samtalet med denna externa 

person (som för övrigt var kvinna) var väldigt givande och intervjuperson 1 exemplifierar att 

samtalet hjälpte henne att förhålla sig till fakturering och rollen som revisor. Utifrån 

kroppsspråket, då intervjuperson 1 pratade om utvecklingssamtalet, menar vi att detta kan 

peka på att den externa person som intervjupersonen hade samtalet med, bidrog med tips och 

riktlinjer till intervjuperson 1, som hon sedan menar att hon har haft nytta av. Vidare berättar 

intervjuperson 1 att hon, innan hon blev regionchef på den nuvarande arbetsplatsen, träffade 

en kvinna som arbetade med rekrytering och coachning ett antal gånger. Dessa möten, menar 

intervjuperson 1, hade karaktären av ”peptalk” och att hon kunde ”prata av sig”. Något som 

också kommer fram när vi ställer frågan om mentorskap är att vi får svaret att ”det har sagts 

saker till mig”. Intervjuperson 1 exemplifierar detta med att en chef en gång sagt till henne 

hur hon är som person, nämligen att hon inte är en person som sitter tyst utan snarare är hon 

den som tar plats. Denna menar hon var bra, eftersom hon då lärde känna sig själv bättre och 

på ett bättre sätt kunde identifiera sig i sin roll i byrån.  

 

5.2.4.2 Intervjuperson 2 

 

Gällande vår andra intervjuperson och mentorskap, nämner även hon, precis som 

intervjuperson 1, att hon inte haft något fast mentorskap under sin yrkeskarriär. Dock säger 

hon att hon har haft olika mentorer under yrkeslivet som hon menar har ”öppnat dörrar”. 

Vidare svarar intervjuperson 2 att hon haft personer i sin närhet som har betytt mycket för 

yrkeskarriären och att hon innan hon blev partner hade en manlig chef som trodde väldigt 

mycket på henne. Intervjuperson 2 beskriver utvecklingssamtal som hon hade med denna chef 

som öppna och att chefen var väldigt öppen under dessa samtal. Under dessa samtal 
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diskuterade chefen och intervjuperson 2 var hon skulle vara i organisationen inom ett antal år 

och vad som skulle uppnås, vilket intervjuperson 2 uppfattade som positivt för sin karriärväg 

och sitt avancemang i organisationen. Som nämnt i proposition 3 berättade intervjuperson 2 

att hon under en tid av sitt yrkesliv jobbade tillsammans med en kvinnlig chef som även var 

partner och som hon såg som förebild och har kontakt med även idag, trots att de inte jobbar 

på samma kontor längre.  

 

5.2.4.3 Slutsatser 

 

Med tanke på Barker, Monks och Buckleys (1999) definition av en mentor, skulle vi här 

kunna påstå att det funnits typer av mentorer i intervjuperson 1:s yrkesliv, dock ingen som 

följt henne under någon längre tid. Gällande Krams (1983) karriär- och psykosociala 

funktioner som en mentor genererar, kan vi i intervjuperson 1:s fall vidare se indikationer på 

att dessa funktioner genererats genom de personer som hon berättar att hon träffat. 

Karriärfunktionen inkluderar coachning, vilket är exakt det ord som intervjuperson 1 

uttrycker. För de psykosociala funktionerna menar vi intervjuperson 1 kom i kontakt med en 

person som kunde fungera som ett bollplank, där hon kunde ”prata av sig”, inför kommande 

chefsposition. Vi menar därför att det finns indikationer på att intervjuperson 1 haft externa 

personer i sin närhet, som bidragit med olika funktioner enligt Krams (1983) grunddrag. Dock 

har det som ovan nämnts inte funnits en person som följt intervjuperson 1 under hennes 

karriär och då hon har varit delägare i flera olika revisionsbyråer verkar det inte som att hon 

har haft svårigheter att avancera i branschen utan en fast mentor, vilket inte stämmer överens 

med vad Barker, Monks och Buckley (1999) indikerar. Att ett mentorskap och kvinnors 

karriärframgångar i revisionsbranschen skulle vara sammanlänkade (Flynn, 1996) och att en 

mentor är en nyckel för karriärframgångar (Dirsmith och Covaleski, 1985), menar vi således i 

intervjuperson 1:s fall inte stämmer. 

 

Precis som Collin (2007) nämner, verkar det i intervjuperson 2:s fall vara så att de personer 

hon i intervjun benämner mentorer, har fungerat som ett organisatoriskt instrument, vilket kan 

ha förbättrat hennes möjlighet att göra karriär. Gällande Krams (1983) karriärfunktion för 

mentorskap, verkar det i intervjuperson 2:s fall vara så att denna funktion är uppfylld med 

tanke på att hon själv nämner att hon haft nytta av de personer som hon nämner med tanke på 

att de har ”öppnat dörrar” för henne karriärmässigt och att exemplet med chefen och 

utvecklingssamtalen var något som hon ansåg som viktigt och givande för att nå partnernivå. 
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Intervjuperson 2 verkar även ha haft nytta av den psykosociala funktionen för mentorskap. 

Detta genom att hon haft den kvinnliga chefen och delägaren som förebild och att hon kände 

att den manliga chefen trodde på henne och var konkret gällande karriärmål. Detta kan 

kopplas till Krams (1983) psykosociala funktion av mentorskapet, där mentorn fungerar som 

en förebild och att mentorskapet bidrar till bekräftelse, samt också fungerar som bollplank och 

vän. Det verkar också som att intervjuperson 2 har haft nytta av mentorskapet precis som 

Barker, Monks och Buckley (1999) menar, dvs. att ha en mentor som främjar tillgången till 

organisatorisk kunskap, som organisatoriska relationer eller kontakter som har betydelse för 

avancemang i karriären. Detta eftersom intervjuperson 2 uttrycker att mentorerna har ”öppnat 

dörrar”, vilket eventuellt kan kopplas till kunskap och kontakter som har hjälpt henne att nå 

partnerposition. 

 

Sammantaget anser vi att proposition 4 delvis kan stämma i intervjuperson 1:s fall, då de 

personer som intervjupersonen ifråga har berättat om kan ha haft betydelse för hennes 

karriärframgång, men inte i lika hög grad som andra studier visar, med tanke på att hon klarat 

av att avancera i karriären utan att ha en fast mentor vid sin sida. Sammanfattningsvis menar 

vi också att proposition 4 stämmer för intervjuperson 2. Detta eftersom hon påpekar att de 

mentorer hon har haft har hjälpt henne under hennes yrkesliv, och antagligen starkt har 

bidragit till att hon nått den position hon har idag.  

 

5.2.5 Proposition 5 

En kvinna som har en högre social klasstillhörighet är mer trolig att uppnå toppskiktet än en 

kvinna som inte har det. 

 

5.2.5.1 Intervjuperson 1 

 

Gällande frågan om vad intervjuperson 1:s föräldrar hade för utbildning, fick vi som svar att 

hennes far som högsta utbildning hade genomfört folkskola och att hennes mor tagit en 

realexamen. Alltså hade ingen av hennes föräldrar någon högre utbildning. Dock berättade 

intervjuperson 1 att hennes föräldrar drev ett eget företag under hennes uppväxt. 
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5.2.5.2 Intervjuperson 2 

 

Vår andra intervjuperson hade inte någon förälder som hade genomfört en högre utbildning. 

Båda föräldrarna hade slutfört gymnasiet och intervjuperson 2 menade att ”ingen hade en 

professionell akademisk utbildning” och hon hade ”ingen akademisk uppväxt”. Att göra 

karriär var inget som var speciellt viktigt och övertid var inget som existerade för föräldrarna. 

Intervjuperson 2 berättar även att hennes föräldrar rådde henne att göra resor efter att hon 

hade slutat gymnasiet, men att hon själv var inne på att hon skulle börja studera direkt efter 

studenten. Vidare hade hon en pojkvän som studerade på en prestigefylld skola och hon 

menar att det bidrog mycket till att hon valde att studera på samma ställe. Hon valde 

juristutbildningen, eftersom hon tyckte att det var en bred utbildning och hon var inte riktigt 

på det klara med vad hon ville arbeta med. 

 

5.2.5.3 Slutsatser 

 

Gällande denna proposition stämmer det alltså inte för intervjuperson 1 att hon har samma 

utbildning om någon av sina föräldrar, vilket habitus indikerar spelar roll för val av utbildning 

(Gripsrud, 2002). Att intervjuperson 1:s föräldrar var företagsamma kan dock ha bidragit till 

att hon blev uppmanad eller fick stöd till att söka en högre utbildning. När intervjuperson 1 

senare i livet valde att vara med och starta en ny revisionsbyrå, skulle även det kunna vara 

kopplat till hennes familjebakgrund då egenföretagande var en central del av hennes uppväxt. 

 

Vi menar alltså att intervjuperson 1:s familjebakgrund och sociala klasstillhörighet kan ha 

spelat roll för hennes karriärframgång och hjälpt henne att få bättre självförtroende och även 

bidragit till hennes målmedvetenhet och fokus på delägarskap, som hon i intervjun beskrev att 

hon hade från början av sin revisorskarriär. 

 

Precis som för intervjuperson 1, har heller inte intervjuperson 2 samma utbildning som någon 

av sina föräldrar, vilket som ovan beskrivet, är något som skulle spela roll för barnets val av 

utbildning, enligt habitus (Gripsrud, 2002). Familjebakgrunden, som Collin et al (2007) tar 

upp, verkar alltså för intervjuperson 2 inte alls ha spelat någon roll för hennes utbildningsval 

och framgång i karriären. Intervjuperson 2 har börjat studera, trots att ingen av hennes 

föräldrar har någon akademisk utbildning, vilket motsäger Zietz och Joshi (2005), som menar 

att studenter som kommer från hem där föräldrarna har högre utbildningar och inkomster, är 

mer sannolika att börja studera på universitet eller högskola. 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att för dessa två kvinnor stämmer inte propositionen 

som teorin ligger till grund för. Dock kan det i intervjuperson 1.s fall finnas indikationer på att 

föräldrarna med eget företag, skulle kunna ha bidragit till att hon var karriärsugen och valde 

att utbilda sig. Detta är dock inget som teorin styrker.  

 

5.2.6 Proposition 6 

En kvinna som har revisionserfarenhet i familjen är mer trolig att uppnå toppskiktet än en 

kvinna som inte har det. 

 

5.2.6.1 Intervjuperson 1 

 

Intervjuperson 1 hade som ovan nämnt föräldrar som drev ett eget stort företag. Hon berättar 

angående detta: ”jag är uppväxt med föräldrar som jobbade väldigt, väldigt mycket, väldiga 

entreprenörer och företagare” och att ”företagande har jag fått mycket med modersmjölken, 

så att säga”. Hon berättade vidare att hon i hög grad har präglats av företagande och att hon 

alltid har haft det som drivkraft, snarare än att hon har haft någon speciell förebild inom 

branschen eller näringslivet. 

 

5.2.6.2 Intervjuperson 2 

 

Under intervjun med vår andra respondent, framkom det att det inte fanns någon 

revisionserfarenhet i familjen. Intervjuperson 2 berättade att hennes pappa var teleingenjör 

och att hennes mamma var kamrer under sina respektive yrkesliv.  

 

5.2.6.3 Slutsatser 

 

Gällande propositionen angående revisorserfarenhet i familjen kan vi konstatera att detta inte 

är fallet för intervjuperson 1. Dock hade hon, som ovan nämnts, föräldrar som drev ett eget 

stort företag, vilket innebar att hon tidigt blev präglad av företagande och entreprenörskap. 

Collin et al (2007) framhåller att man drar nytta av den erfarenhet som finns i familjen när 

man börjar arbeta på en revisionsbyrå. Då intervjuperson 1 inte har haft någon 

revisorserfarenhet i familjen, kan man således inte dra som slutsats att detta kan ha påverkat 

yrkesvalet. Dock vill vi framhäva aspekten av att intervjuperson 1 varit präglad av 
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företagande och entreprenörskap under sin uppväxt, vilket skulle kunna ha bidragit med andra 

typer av erfarenheter som hon har haft nytta av i sitt eget företagande och följaktligen i sin 

strävan mot delägarskap i sin yrkeskarriär. 

 

Intervjuperson 2 hade heller ingen revisionserfarenhet i familjen, vilket Collin et al (2007) 

menar skulle spela roll för karriären, precis som ovan är nämnt. I intervjuperson 2:s fall menar 

vi att det verkar det som att hon haft nytta av mentorer (som behandlats i proposition 4) i 

stället för erfarenhet i familjen för sin framgång i karriären och alltså stämmer inte 

proposition 6 på intervjuperson 2. 

 

5.2.7 Avslutning 

Vi ställde även en fråga gällande om intervjupersonerna tror att det finns någon skillnad 

mellan könen i att göra karriär i revisionsbranschen. Intervjuperson 1 menar att så är fallet och 

att det är mycket svårare för kvinnor. Hon säger att ”det var jättesvårt att komma fram” i en 

av revisionsbyråerna som hon har arbetat på och vidare att det där inte fanns några kvinnor i 

styrelsen eller på positionen som kontorschef. Intervjuperson 1 menar också att 

revisionsbranschen länge har varit ”männens värld” och på följdfrågan om hon anser att det är 

svårare för kvinnor att avancera i branschen svarar hon ”jaja visst, det är jättesvårt”. Hon 

säger också att könsfördelningen på nyanställda är jämn på den byrå hon arbetar på nu, men 

att många kvinnor prioriterar bort avancemanget i revisionsbyrån genom att bilda familj, då 

man inte orkar vara fokuserad både på att vara mamma och på att dra in kunder, vilket är 

väldigt krävande och enligt intervjuperson 1 grundläggande för att kunna stiga i graderna 

inom revisionsbranschen. Vidare framför intervjuperson 1 att kvinnor i revisionsbranschen i 

vissa fall därför tar på sig rollen som en kvalificerad assistent till manliga partners.  

 

Intervjuperson 2 framhåller fortsättningsvis enligt följande då även hon fick frågan gällande 

om hon tror att det är någon skillnad mellan könen gällande karriärmöjligheter: ”Egentligen 

är det inte det”. Hon förklarar att det vid nyrekryteringar till de lägre positionerna tas in fler 

kvinnor än män och att anledningen är att ”det finns fler duktiga tjejer än duktiga killar […] 

och så är det bara” . Intervjupersonen fortsätter: ”och sen ser man då, när man tittar på dem 

som går hela vägen, så är det väldigt få tjejer och det händer ju någonting på vägen, tyvärr”. 

Hon fortsätter med att förklara det hon tror problemet bland många kvinnor är: ”Man har inte 

möjlighet att bygga in så mycket flexibilitet i sin vardag som man behöver och att det 
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fortfarande är så där att det är en kvinna som tar lite mer ansvar för barn och hem”. Hon 

kommer återigen in på det hon tror är grundproblemet i många revisionsbyråer: ”Vi måste 

bygga in flexibilitet och man måste kunna göra karriär och kanske ha två, tre år där man har 

lite lägre intensitet, men där man ändå är med i matchen långsiktigt”. Intervjuperson 2:s 

uttalanden är därmed av intresse att jämföra med det Anderson-Gough et al (2005) framför 

angående att det finns normer i revisionsbranschen som mer stämmer överens med en mans 

livssituation än en kvinnas livssituation, det vill säga man förväntas arbeta övertid när 

revisionsuppdragen kräver detta och man förväntas offra sin fritid utanför organisationen. 

Med andra ord, eftersom det fortfarande är kvinnor som tar mer ansvar för barn och hushåll, 

är revisionsbranschen, enligt Anderson-Gough et al:s (2005) resonemang, inte anpassad för 

kvinnor. 

 

Gällande frågan angående vad som är viktiga faktorer för att göra karriär inom 

revisionsbranschen, framhåller intervjuperson 1 att ”det gäller att ge järnet, visa framfötterna, 

våga ta plats och säga vad man tycker och tänker och driva frågor”. Något som också är 

viktigt, menar hon, är att visa att man kan dra in kunder och att sedan, efter att man fått en 

högre position, visa att man verkligen vill driva byrån. Intervjuperson 2 understryker 

angående detta att det är viktigt att tro på sig själv och även ha någon i sin närhet som tror på 

en. Hon menar att det kan vara en bra idé att ha någon utanför organisationen som man kan 

prata av sig för och att denna person kan fungera som ett bollplank, vilket kan kopplas till det 

Kram (1983) betonar angående den psykosociala funktionen av mentorskapet. Hon säger även 

med ett skratt att det är vikigt att ha uthållighet i revisionsbranschen för att nå en topposition, 

att man samtidigt ska ha roligt och även att man skall prioritera livet utanför arbetet.  

 

5.2.8  Sammanfattning av analysen avseende propositionerna 

 Proposition 1: En kvinna som är mindre tjänstledig är mer trolig att uppnå toppskiktet 

än en kvinna som inte är det:  

 

Båda intervjupersonerna har varit tjänstlediga på grund av mammaledighet, men har trots 

detta uppnått partnernivå. Mammaledighet en speciell typ av tjänstledighet som kan sägas 

vara förväntad av omgivningen och så länge man väljer att visa sig fortsatt intresserad av 

karriären verkar mammaledighet inte ha någon betydelse för om man uppnår partnernivå eller 

inte. Ingen av intervjupersonerna har varit hemma av någon annan orsak, såsom studier. En 
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sådan typ av tjänstledighet är enligt vår uppfattning mer trolig att av omgivningen tolkas som 

ett lågt engagemang i karriären. På så sätt kan man dra slutsatsen att propositionen verkar 

överensstämma med intervjupersonernas erfarenheter. 

 

 Proposition 2: En kvinna som har gått på en prestigefylld skola är mer trolig att 

uppnå toppskiktet än en kvinna som inte har det. 

 

Sammantaget kan det tänkas att omständigheten att man har gått en på en prestigefylld skola 

är betydelsefull för att man senare lyckas nå toppen i revisionsbranschen. Båda 

intervjupersonerna har nämligen gått på prestigefyllda skolor och uppnått partnernivå i 

revisionsbranschen.  

 

 Proposition 3: En större revisionsbyrå är mer sannolik att ha ett större antal partners, 

och således är sannolikheten att någon av dessa är kvinna större. Därmed är en 

kvinna som arbetar på en större revisionsbyrå mer trolig att uppnå toppskiktet än en 

kvinna som inte gör det. 

 

Det verkar inte som att propositionen helt och hållet stämmer överens med det 

intervjupersonerna framför. Den första intervjupersonen förklarar att hon inte har haft någon 

speciell kvinnlig förebild. Hon arbetar inte heller på en stor revisionsbyrå. Gällande den andra 

intervjupersonen stämmer propositionen överens med hennes uttalanden på det sätt att hon har 

haft en kvinnlig förebild. Då förebilden emellertid inte arbetar på samma kontor som hon 

själv, kan inte storleken på byrån sägas vara avgörande. Det propositionen emellertid har en 

poäng i har att göra med att det förstås är mer troligt att en större revisionsbyrå har fler 

kvinnliga partners, men det är alltså i denna intervjupersons fall inte storleken på 

revisionsbyrån man i första hand ska fästa sitt intresse vid, utan istället att hon har en förebild. 

 

 Proposition 4: En kvinna med tillgång till mentor är mer trolig att uppnå toppskiktet 

än en kvinna som inte har det. 

 

Proposition 4 anser vi delvis kan stämma i den första intervjupersonens fall. Anledningen är 

att de personer som intervjupersonen berättar om kan ha haft betydelse för hennes 

karriärframgång, men inte i lika hög grad som andra studier visar, med tanke på att hon klarat 

av att avancera i karriären utan att ha en fast mentor vid sin sida. Vi anser fortsättningsvis att 

proposition 4 stämmer för intervjuperson 2. Detta eftersom hon påpekar att de mentorer som 
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hon har haft har hjälpt henne under hennes karriär. Därför är det troligt att hennes tillgång till 

mentorer har bidragit till att hon uppnått partnernivå.  

 

 Proposition 5: En kvinna som har en högre social klasstillhörighet är mer trolig att 

uppnå toppskiktet än en kvinna som inte har det. 

 

Vi kan här fastställa att propositionen i fråga inte stämmer överens med intervjupersonernas 

erfarenheter. Dock finns det i intervjuperson 1.s fall tecken på att föräldrarna med eget företag 

bidrog till att hon var karriärsugen och därför valde att utbilda sig. Detta är dock inget som 

teorin styrker.  

 

 Proposition 6: En kvinna som har revisionserfarenhet i familjen är mer trolig att 

uppnå toppskiktet än en kvinna som inte har det. 

 

Den sjätte propositionen stämmer inte överens med någon av intervjupersonernas 

erfarenheter, då ingen av dem har revisionserfarenhet i familjen. För intervjuperson 1 kan 

dock entreprenörsandan i familjen ha haft viss betydelse. 
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6. Summering och slutsatser 

 

I detta kapitel presenteras en avslutande diskussion. Den sammanfattar analysens viktigaste 

punkter och har som utgångspunkt frågeställningen samt syftet i uppsatsens inledning. 

Dessutom avslutas kapitlet med vårt förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Summering 

 

Nedan presenteras en avslutande diskussion gällande enkätundersökningens samt 

intervjuernas resultat. Vi jämför här resultaten som vi har fått fram med den teoretiska 

bakgrunden. Vi kommer därtill att göra egna kommentarer. 

 

6.1.1 Enkätundersökningen  

 

Vi har i avsnittet om empirisk metod poängterat att vårt urval inte består av slumpmässigt 

utvalda individer, av den orsaken att vi inte har haft tillgång till en komplett urvalsram. 

Därmed får vi tolka våra resultat i enkätundersökningen med viss försiktighet. 

 

 Hypotes 1: Kvinnor låter medvetet bli att sträva efter toppositioner i revisionsbyråer 

på grund av att de tror att de kommer att bli diskriminerade lönemässigt. 

 

Som tidigare nämnt stämmer alltså inte denna hypotes med de resultat som vi har fått fram. 

Kvinnor i revisionsbranschen diskrimineras inte lönemässigt.  

 

Vi menar att anledningen till att vårt resultat inte överensstämmer med vad teorin framför kan 

vara att situationen för kvinnor har förändrats och att skillnader i lön mellan könen kan ha 

minskat. Teorin gällande att lönediskriminering existerar är 13 år gammal, vilket här påpekas, 

då situationen kan ha förändrats eftersom jämställdhetsfrågan har varit väldigt aktuell de 

senaste decennierna. Vidare behandlar teorin inte revisionsbranschen specifikt, utan 

arbetsmarknaden generellt sett, vilket skulle kunna bidra till att teorin stämmer överlag, men 

inte just inom revisionsbranschen.  
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 Hypotes 2: Kvinnor låter medvetet bli att sträva efter toppositioner i revisionsbyråer 

på grund av att de sätter större värde på familjerollen än på yrkesrollen. 

 

Gällande denna hypotes har vi fått fram motstridiga resultat och vi kan därför varken förkasta 

eller acceptera hypotesen. Rangordningstestet visar att kvinnor föredrar faktorer som har med 

karriär att göra, snarare än faktorer som kan kopplas till familjerollen. Vidare har vi statistiskt 

säkerställt att kvinnor i lägre utsträckning än män strävar efter att bli partner. Anledningar till 

detta skulle kunna vara att kvinnor föredrar familjerollen framför yrkesrollen då de tar ut fler 

VAB-dagar än män och då de därtill är föräldralediga i högre utsträckning än män.  

 

Vi tror att anledningen till våra motstridiga resultat skulle kunna vara att kvinnor inte väljer 

mellan att antingen satsa på familjerollen eller yrkesrollen, utan att de åtminstone till en 

början försöker att samtidigt hantera båda rollerna. Anledningen till detta kan i sin tur vara att 

vi har gått från ett samhälle i vilket kvinnor oftast är hemma med barnen och sköter hushållet 

medan män arbetar, till att kvinnor förvärvsarbetar samtidigt som de fortfarande tar största 

ansvaret i hemmet. Därmed finns det en möjlighet att kvinnor inledningsvis har en vilja att 

satsa på karriären, men att de på vägens gång, då de bildar familj, väljer att ”nöja sig” med 

den befattning de vid denna tidpunkt har uppnått, då de upplever att det är alltför arbetsamt att 

jonglera båda rollerna. Denna tankegång är också något som våra intervjupersoner har 

betonat. Mot denna bakgrund menar vi att hypotesen eventuellt kan accepteras, även om det 

inte är något som vi utifrån vår enkätundersökning kan bevisa.  

 

Hakims (1991) och delvis Jonssons (1997) teori om att könssegregering i yrkeslivet beror på 

att kvinnor i allmänhet sätter större värde på familjerollen än på yrkesrollen stämmer alltså 

enligt denna diskussion inte riktigt överens med våra resultat. Dock kan det alltså vara så att 

teorin stämmer överens till viss del, då möjligheten finns att kvinnor efter att de har bildat 

familj väljer bort att sträva efter partnernivå och då alltså istället väljer att fokusera på 

familjerollen. 
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 Hypotes 3: Kvinnor låter medvetet bli att sträva efter toppositioner i revisionsbyråer 

på grund av att de förväntar sig att de kommer att ta huvudansvaret i hemmet, något 

som de upplever är svårt att kombinera med en topposition. 

 

Våra resultat visar som ovan nämnt att kvinnor i förhållanden i högre utsträckning än män i 

förhållanden tar hand om hushållsarbetet. Det är också statistiskt säkerställt att kvinnor i lägre 

utsträckning än män strävar mot att bli partner. Därmed accepteras hypotesen 3.  

 

Detta resultat menar vi kan kopplas samman med resonemanget enligt hypotes 2 ovan, alltså 

att kvinnor inledningsvis i karriären har för avsikt att satsa på både familjerollen och 

karriären, men att de efter familjebildandet upptäcker att det är för arbetsamt att kombinera 

barn och hushållsarbete med sena kvällar på kontoret, vilket leder till att de i viss mån väljer 

bort karriären efter att de har fått barn. 

 

Mot denna bakgrund verkar det således som att Jonungs (1997) teori stämmer, det vill säga att 

kvinnor väljer bort att sträva efter partnerskap då de upplever att det är svårt att kombinera en 

hög arbetsbörda i hemmet med de krav som ett karriäryrke kan ge upphov till.  

 

 Hypotes 4: Kvinnor låter (omedvetet) bli att sträva efter toppositioner i 

revisionsbyråer på grund av att de socialiseras in i idén om att toppositioner i 

allmänhet är något som är avsett för män.  

 

Utifrån vårt test för denna hypotes kom vi alltså fram till att den accepteras. Kvinnor kan 

således socialiseras in i idén om att toppositioner är förbehållna män och låter därför bli att 

sträva efter detta. Tanken att man inte föds som kvinna, utan blir det, som de Beauvoir 

(1949/2002) uttryckte det verkar alltså stämma. Man kan därför tänka sig att en kvinna som 

har vuxit upp med en far på en ledande position, samtidigt som modern inte hade en sådan 

position, socialiserades in i vad som anses rätt för kvinnor respektive män att sträva efter. 

Därför strävar man inte efter att bli partner i revisionsbranschen. Jonung (1997) tar upp att 

bland annat uppväxten och den rådande könssegregeringen på arbetsmarknaden har betydelse 

för individers val, vilket här skulle kunna kopplas till kvinnorna och männens respektive val 

gällande att ambitionen att nå partnerskap skiljer sig åt. Förväntningar och normer på 

individer bidrar till att man lever upp dessa och följer de överenskommelser som finns i 

kulturen (Alvesson och Due Billing, 1999). Finns det då en norm eller förväntning ända sedan 

uppväxten att mannen i familjen innehar en ledande position, medan kvinnan inte innehar en 
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lika ledande position, stämmer det med resultatet som vi får fram. Detta eftersom männen och 

kvinnorna följaktligen skiljer sig åt gällande strävan mot partnerskap, där ovanstående 

familjeförhållanden råder. Vi tror dock inte att detta gäller enbart för kvinnor och män i 

revisionsbranschen, utan socialisationen kan vara grund till att också många andra branscher 

har så få kvinnliga chefer.  

 

 Hypotes 5: Kvinnor blir inte erbjudna toppositioner i revisionsbyråer då de genom att 

bilda familj signalerar att de inte har ambitionen att arbeta lika hårt som män för att 

nå toppen, eftersom de kommer att vara frånvarande på grund av barnomsorg. 

 

För denna hypotes hade vi som sagt för avsikt att testa om kvinnor på partnernivå i lägre 

utsträckning har barn än kvinnor på andra positioner. Detta gick emellertid inte då våra data 

endast innehåller en kvinnlig partner. Hade vi haft fler kvinnliga partners i vårt urval att 

jämföra med kvinnor på andra befattningar, hade vi kunnat svara på om kvinnliga partners i 

lägre utsträckning har barn än andra kvinnor och om familj därför kan vara en signal eller ett 

hinder mot att bli erbjuden partnerskap. 

 

För vårt test gällande resterande kvinnor gäller att kvinnor med barn inte låter bli att sträva 

mot partnerskap i lägre grad än kvinnor utan barn. Barn verkar således inte spela någon roll 

gällande strävan efter partnerskap. Detta menar vi är något överraskande, då 

intervjupersonerna samt Dambrin och Lambert (2008) framhåller att det är just moderskapet 

som bidrar till att kvinnor upphör att sträva efter partnernivå.  Dambrin och Lambert (2008) 

poängterar nämligen att kvinnor, vid moderskap, ställs inför dilemmat att satsa antingen på 

karriären eller på familjelivet och därför exkluderar sig själva från gruppen att bli partners.  

 

En betydande del av teoriavsnittet kan därför varken avfärdas eller godtas, då våra data är 

otillräckliga för att kunna ge svar på detta. Däremot verkar resultaten från hypotes 2 och 3 

samt våra intervjupersoner indikera att teorin kan stämma gällande att kvinnor upphör att 

sträva efter partnernivå efter att de har bildat familj.  
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 Hypotes 6: Kvinnor blir inte erbjudna toppositioner i revisionsbyråer i lika hög grad 

som män, då branschens toppositioner innehåller arbetsideal som kan kopplas till 

maskulina beteenden. 

 

Rangordningstestet visar alltså att kvinnliga egenskaper hos en person med toppbefattning 

värderas högst i revisionsbranschen. Hypotesen kan därmed förkastas, då detta visar att det 

inte är på grund av arbetsideal med maskulina beteenden som kvinnor inte blir erbjudna 

toppositioner i revisionsbranschen. Peterson (2008) menar att kollektiva föreställningar om 

feminina och maskulina beteenden, respektive kompetenser förknippas med arbetsuppgifter 

eller yrken och att dessa sedan anses lämpliga för antingen kvinnor eller män. Emellertid 

stämmer inte detta på toppbefattningar i revisionsbranschen då kvinnliga egenskaper föredras, 

men det är flest män som innehar toppbefattningar. Ackers (1992) aspekt gällande 

självuppfyllande profetior, skulle här kunna vara av betydelse, samt socialisationen, då 

förväntningar på vilket kön som ska inneha en viss position kan påverka hur män och kvinnor 

själva ser på vem som skall inneha en topposition i revisionsbranschen och därför själva 

strävar eller låter bli att sträva mot partnerskap. Att det finns få kvinnliga toppchefer i 

revisionsbranschen behöver kanske inte bero på att arbetsgivaren hellre befordrar män än 

kvinnor, utan en tanke är att om män i högre grad strävar mot partnerskap än kvinnor, visar de 

sig eventuellt mer och anses därför mer passande att bli erbjudna partnerskap, då kvinnor 

(som bevisats i hypotes 2 och 3) inte har ambitionen att bli partners och därför inte visar sig 

på samma sätt. Kvinnliga egenskaper som ”kommunikativ förmåga” och ”samarbetsvillig” 

kan vara önskvärda egenskaper hos en person på toppbefattning, men behöver följaktligen 

inte medföra att man tycker att en kvinna skall inneha en topposition, då man socialiserats in i 

uppfattningen att toppbefattningar är avsedda för män. Fortsättningsvis kan vi i våra 

intervjuer se indikationer på att det inte är ledaregenskaper som i första hand värdesätts, utan 

att det framförallt är förmågan att dra in kunder som bidrar till att man blir aktuell för 

befordran. En tanke är därför att manliga egenskaper som exempelvis ”viljestark” och 

”självsäker” gynnar männen, då man kan anta att sådana egenskaper är fördelaktiga att inneha 

då det handlar om att dra in kunder.  
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6.1.2 Intervjuerna 

 

 Proposition 1: En kvinna som är mindre tjänstledig är mer trolig att uppnå toppskiktet 

än en kvinna som inte är det:  

 

Intervjupersonerna har båda varit tjänstlediga för mammaledighet, men inte för exempelvis 

studier eller liknande. Därmed har ingen av intervjupersonerna varit tjänstledig i någon större 

utsträckning, vilket leder till att vi drar som slutsats att propositionen stämmer överens med 

intervjupersonernas erfarenheter.  

 

Eftersom båda intervjupersonerna valde att arbeta deltid under stora delar av sin 

mammaledighet och således förvaltade sin tid väl, verkar det som att de var medvetna om 

Collin et als (2007) resonemang kring att tjänstledighet kan skapa en negativ signal från 

individen till arbetsorganisationen gällande intresset för att investera i sin karriär samt 

Coffeys (1994) idé om att tidsförvaltning har stor betydelse för organisatorisk framgång. 

Intervjupersonerna verkar därmed också medvetna om tankegången kring att de personer som 

inte är totalt hängivna organisationen och som vill satsa på familjerollen inte kommer att ges 

samma möjligheter som en person som är fullständigt engagerad i organisationen (Collin et al, 

2007). På så vis verkar teorin överensstämma med intervjupersonernas erfarenheter.  

 

 Proposition 2: En kvinna som har gått på en prestigefylld skola är mer trolig att 

uppnå toppskiktet än en kvinna som inte har det. 

 

Det kan mycket väl tänkas att omständigheten att man har gått en på en prestigefylld skola är 

betydelsefull för att man senare lyckas nå toppen i revisionsbranschen. Teorin utgår från att 

en examen från en prestigefylld skola ger en signal av begåvning, vilket enligt vår uppfattning 

skulle kunna bidra till att de som har gått på prestigefyllda skolor i högre grad blir erbjudna 

partnerskap än de som har gått på mindre prestigefyllda skolor. Båda intervjupersonerna har 

gått på prestigefyllda skolor och därtill uppnått partnernivå i revisionsbranschen. Därmed 

stämmer teorin överens med intervjuernas resultat.  
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 Proposition 3: En större revisionsbyrå är mer sannolik att ha ett större antal partners, 

och således är sannolikheten att någon av dessa är kvinna större. Därmed är en 

kvinna som arbetar på en större revisionsbyrå mer trolig att uppnå toppskiktet än en 

kvinna som inte gör det. 

 

Det verkar inte som att teorin helt och hållet stämmer överens med det intervjupersonerna 

framför. Den första intervjupersonen förklarar att hon inte har haft någon speciell kvinnlig 

förebild och hon arbetar inte heller på en stor revisionsbyrå. Gällande den andra 

intervjupersonen stämmer propositionen delvis överens med hennes uttalanden på det sätt att 

hon har haft en kvinnlig förebild. Då förebilden emellertid inte arbetar på samma kontor som 

hon själv, kan man inte dra som slutsats att storleken på denna är den avgörande faktorn. 

Enligt detta resonemang stämmer teorin inte riktigt överens med intervjupersonernas 

erfarenheter, men det kan tänkas att en kvinnlig förebild kan vara betydelsefull för att en 

kvinna ska nå toppskiktet i revisionsbyråerna, vilket också uttrycks i proposition 4 nedan. 

 

 Proposition 4: En kvinna med tillgång till mentor är mer trolig att uppnå toppskiktet 

än en kvinna som inte har det. 

 

För båda intervjupersonerna har det funnits personer i deras närhet som har kunnat klassas 

som mentorer. Båda betonar att möten eller samtal med dessa mentorer har haft betydelse i 

deras karriärer. Krams (1983) grunddrag för vad mentorskapet genererar stämmer på olika sätt 

för de två intervjupersonerna. Däremot ifrågasätter vi att mentorskap och karriärframgångar 

för kvinnor skulle vara sammanlänkade som Flynn (1996) påstår. Det framgår inte om Flynn 

menar en och samma mentor under hela vägen mot en topposition eller om hon menar att 

mentorn kan bytas ut. Att en mentor kan ha betydelse visas genom denna intervju, men att en 

och samma mentor skulle vara kritiskt avgörande för om en kvinna kan nå toppositioner är 

tveksamt. I intervjuperson 1:s fall ser vi att hon knappt klassar de personer som mentorer, som 

vi i vår analys har tolkat som en typ av mentor, och ingen av intervjupersonerna har haft 

någon fast mentor under hela sin yrkeskarriär. Vad som är tänkvärt är däremot att det 

antagligen är viktigt att ha någon person som exempelvis förebild eller bollplank under sitt 

yrkesliv, men att det inte måste vara samma person under hela tiden då man klättrar på 

karriärstegen och att relationen inte behöver vara särskilt djup mellan mentorn och adepten. 
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 Proposition 5: En kvinna som har en högre social klasstillhörighet är mer trolig att 

uppnå toppskiktet än en kvinna som inte har det. 

 

Denna proposition stämmer inte överens med vad intervjupersonerna har framfört. Ingen av 

dem har samma utbildning som sina föräldrar, vilket Collin et al (2007), samt Zietz och Joshi 

(2005) menar skulle ha betydelse för ett barns utbildningsval. Dock menar vi att det i 

intervjuperson 1:s fall skulle kunna ha betydelse att hennes föräldrar var egenföretagare, 

vilket skulle kunna ha bidragit till att hon såg att det kan vara positivt att utbilda sig och som 

sedan gjorde att hon själv startade en revisionsbyrå. 

 

 Proposition 6: En kvinna som har revisionserfarenhet i familjen är mer trolig att 

uppnå toppskiktet än en kvinna som inte har det. 

 

Ingen av våra respondenter har haft någon revisionserfarenhet i familjen och därför kan vi i 

dessa fall konstatera att detta inte har haft betydelse för deras möjligheter att bli partner. 

Collin et al (2007) menar att man skulle dra nytta av den erfarenhet som finns i familjen när 

man kommer till revisionsbyrån. Vi menar att det kan finnas andra erfarenheter som man drar 

nytta av för att förbättra sina möjligheter att göra karriär. Som ovan nämnt gällande 

utbildningsval, tror vi att intervjuperson 1 kan ha haft nytta av erfarenheter från eget 

företagande i familjen, både när hon började arbeta på en revisionsbyrå och även när hon 

startade eget. Gällande intervjuperson 2 menar vi att hon kan ha haft nytta av de mentorer och 

kanske särskilt gällande den kvinnliga förebilden, som kan ha bidragit med värdefull 

information. Sammanfattningsvis menar vi alltså att man kan dra nytta av erfarenheter, men 

att det inte behöver vara revisionserfarenhet i familjen specifikt som man kan ha nytta av för 

att förbättra sina karriärmöjligheter, utan att man använder de erfarenheter man har och 

utnyttjar de på bästa sätt. 

 

6.2 Slutsatser 

 

Sammantaget kan vi gällande syftet avseende om det finns skilda förutsättningar för män och 

kvinnor att göra karriär i revisionsbranschen dra som slutsats att så inte verkar vara fallet. 

Detta beror på att det är kvinnorna själva som väljer bort att sträva efter partnernivå, snarare 

än arbetsgivaren som beslutar att i första hand befordra män. Att det finns få kvinnliga 

toppchefer i revisionsbranschen behöver därmed inte bero på att arbetsgivaren hellre befordrar 

män än kvinnor, utan snarare på att män i högre grad än kvinnor strävar mot partnerskap. 
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Dessutom befinner sig fler män på högre befattningsnivåer, vilket innebär att 

rekryteringsbasen till partner innehåller fler män än kvinnor. I vårt urval har vi exempelvis 

ingen kvinnlig auktoriserad revisor, vilket tyder på att kvinnor verkar välja att stanna på 

assistentnivå eller nivån för godkänd revisor. Detta är dessutom något som våra 

intervjupersoner har framhållit.  

 

Vi menar fortsättningsvis att det finns tecken på att det inte är ledaregenskaper som i första 

hand värdesätts i revisionsbranschen, utan att det framförallt är förmågan att dra in kunder 

som bidrar till att man blir aktuell för befordran. Följaktligen gynnar manliga egenskaper som 

exempelvis ”viljestark” och ”självsäker” männen, då vi antar att sådana egenskaper är 

fördelaktiga att inneha då man ska dra in kunder.  

 

Att kvinnor själva väljer att inte sträva efter partnernivå verkar bero på att kvinnor efter att de 

har fått barn upplever att de inte lyckas hantera både familj, hushåll och karriär, vilket leder 

till att de väljer att prioritera familjerollen framför yrkesrollen. Följaktligen verkar det som att 

kvinnor socialiseras in i idén om att toppositioner är förbehållna män samt att de upplever att 

de har förväntningar på sig att ta det största ansvaret för hem och familj. Med andra ord är det 

inte byråerna i sig som skapar ojämställdheten på de högre befattningsnivåerna, utan 

könsroller i samhället i stort kan göra att kvinnor inte når de högre befattningarna i lika hög 

grad som män. Det kan därför också tilläggas att en kvinna som får mannens förutsättningar i 

hemmet, kan ha lika stor möjlighet att göra karriär, men att könsrollerna gällande VAB och 

föräldraledighet gör att de tar ett större ansvar hemma och därför får svårt med kombinationen 

av karriär och familjeliv. Att kvinnor svarar motsägelsefullt, det vill säga att de svarar att de 

tycker att det är viktigt att i sitt arbete ha möjlighet att göra karriär, samtidigt som de svarar 

att de inte satsar på att nå partnernivå, kan enligt vår uppfattning bero på att kvinnor gärna vill 

satsa på karriären för att bekämpa könsrollerna i samhället, men när det väl kommer till kritan 

väljer man bort karriären till förmån för familjerollen.  

 

Gällande vad som utmärker de kvinnor som faktiskt når toppen har vi kommit fram till att så 

lite tjänstledighet som möjligt, prestigefylld skola samt mentorskap verkar ha haft betydelse 

för våra intervjupersoner. Däremot tycks inte storleken på revisionsbyrån, social 

klasstillhörighet eller revisionserfarenhet ha spelat någon roll för intervjupersonernas 

framgångar.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

Då endast en kvinnlig partner ingår i vår enkätundersökning blev det för oss problematiskt att 

genomföra några tester på sådant som kräver att variabeln partner ingår. För hypotes 5 hade vi 

som tidigare nämnt för avsikt att undersöka om kvinnor som befinner sig på partnernivå i 

lägre utsträckning än kvinnor på lägre positioner i organisationen har barn, då man om det 

visar sig att kvinnor på partnernivå i stor utsträckning inte har barn skulle kunna dra slutsatsen 

att familjebildning inte är önskvärt hos en kvinna i revisionsbyråns toppskikt. Detta var dock 

inte möjligt i detta fall. Således är ett förslag till fortsatt forskning att man genomför en mer 

omfattande enkätundersökning, alternativt en undersökning som enbart riktar sig till kvinnliga 

partners. På så vis hade man på ett bredare plan kunnat kartlägga de kvinnor som faktiskt har 

nått toppskiktet och vad som utmärker dem. 

 

Fortsättningsvis var det för vår del omöjligt att hinna genomföra en undersökning som riktar 

sig till arbetsgivare och andra personer som faktiskt avgör vem det är som blir erbjuden en 

toppbefattning. Vi menar dock att detta är av intresse av att utföra, mest med tanke på att en 

av våra hypoteser främst riktar sig till denna typ av individer, nämligen hypotes 5 som rör att 

kvinnor inte blir erbjudna befattningar i toppskiktet eftersom arbetsgivare tror att de i högre 

utsträckning än män kommer att vara frånvarande på grund av barnomsorg och liknande.  

 

Vidare berör en av våra hypoteser idén om att kvinnor socialiseras in i tanken om att 

toppbefattningar är avsedda för män. I en enkätundersökning kan det vara problematiskt att 

fånga in socialisationsaspekter, då man i en sådan typ av undersökning inte kommer in på 

djupet på respondenterna. Således anser vi att det hade varit givande med en utredning i detta 

ämne och ett sätt att göra det på är att djupintervjua både kvinnor och män om hur de 

resonerar kring faktumet att en majoritet av toppbefattningar innehas av män och vad det 

beror på.  

 

Sist men inte minst kan det vara en intressant aspekt att vidare undersöka om skillnaderna i 

andelen kvinnliga och manliga partners är ännu större i länder där barnomsorg inte är fullt 

lika utbyggd som i Sverige. I dessa länder skulle könsrollerna av denna anledning kunna vara 

ännu tydligare och därmed är det troligt att andelen kvinnliga partners i dessa länder är ännu 

mindre än i Sverige. 
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Bilaga 1: Underlag till enkätundersökning 

 

Hej! 

 

Denna undersökning utgör grunden för en studie gällande karriärutveckling inom 

revisionsbranschen. Undersökningen ingår i vår avslutande magisteruppsats inom 

företagsekonomi och riktar sig till Er som arbetar på revisionsbyråerna ”The Big Four” i 

Sverige. 

  

Vi hoppas att Ni har möjlighet att ta Er tid till att svara på denna korta enkät. Den tar endast 

några minuter att fylla i. 

 

Vi lovar Er att svaren kommer att behandlas konfidentiellt! 

 

OBS! Enkäten stänger redan på tisdag (18/5)! 

   

 

 

 

 

 

Tack på förhand! 

 

Viktoria Levin och Johanna Nilsson 
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Allmänt: 

 

1. Kön? Sätt kryss! 

a. Kvinna 

b. Man 

 

2. Ålder? Sätt kryss! 

a. 21-25 

b. 26-30 

c. 31-35 

d. 36-40 

e. 41-45 

f. 46-50 

g. 51-55 

h. 56-60 

i. 61-65 

j. 65- 

 

Arbetsplats med mera: 

 

3. Vilken revisionsbyrå arbetar Du på? Sätt kryss! 

a. PricewaterhouseCoopers 

b. Ernst & Young 

c. Deloitte  

d. KPMG 

 

4. Vad är Din nuvarande befattning? Sätt kryss! 

a. Assistent 

b. Godkänd revisor 

c. Auktoriserad revisor 

d. Partner 
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5. Lön per månad (före skatt)? Sätt kryss! 

a. Under 25 000 kr 

b. 25 000 - 30 000 kr 

c. 30 001 - 35 000 kr 

d. 35 001 - 40 000 kr 

e. 40 001 - 45 000 kr 

f. 45 001 - 50 000 kr  

g. 50 001 – 55 000 kr 

h. 55 001 – 60 000 kr 

i. 60 001 – 65 000 kr 

j. Över 65 000 kr 

 

6. Hur många år har Du arbetat inom revisionsbranschen?  

_____________________________________________________________________ 

 

7. Hur många år har Du arbetat på den revisionsbyrå Du arbetar på nu? 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Rangordna följande alternativ från 1 till 10 utifrån vilken faktor som Du upplever som 

viktigast i ditt yrkesliv (Obs! 1 är viktigast och 10 är minst viktig!): 

 

a. Hög status    __  

b. Möjlighet till deltidsarbete   __ 

c. Intressanta arbetsuppgifter   __ 

d. Stora möjligheter att göra karriär  __ 

e. Ej för mycket stress   __ 

f. Hög lön    __ 

g. Möjlighet till resor   __ 

h. Bra kontakt med arbetskamrater  __ 

i. Möjlighet att arbeta hemifrån  __ 

j. Att arbetet inte tar för mycket av min tid  __ 
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9. Rangordna följande alternativ från 1 till 10 utifrån vilken egenskap som Du menar är 

viktigast hos en person med toppbefattning i Din revisionsbyrå. (Obs! 1 är viktigast 

och 10 är minst viktig!): 

 

a. Omtänksam om sina medarbetare  __  

b. Viljestark   __ 

c. God lyssnare   __ 

d. Självsäker   __ 

e. Samarbetsvillig  __ 

f. Strategisk   __ 

g. Kommunikativ förmåga  __ 

h. Självständig   __ 

i. Förstående   __ 

j. Logisk   __ 

 

10. Är Din ambition att i framtiden bli partner i Din revisionsbyrå? 

a. Ja 

b. Nej 

 

Hem och familj med mera: 

 

11. Vilken är den högsta utbildningsnivå som Din far uppnått? Sätt kryss! 

a. Folkskola/grundskola 

b. Yrkesskola/fackskola 

c. Folkhögskola 

d. Realskola 

e. Gymnasium 

f. Kandidatexamen (eller motsvarande) 

g. Magisterexamen (eller motsvarande) 

h. Forskarexamen (doktor, licentiat eller motsvarande)  
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12. Vilken är den högsta utbildningsnivå som Din mor uppnått? Sätt kryss! 

a. Folkskola/grundskola 

b. Yrkesskola/fackskola 

c. Flickskola 

d. Folkhögskola 

e. Realskola 

f. Gymnasium 

g. Kandidatexamen (eller motsvarande) 

h. Magisterexamen (eller motsvarande) 

i. Forskarexamen (doktor, licentiat eller motsvarande)  

 

13. Har Din far haft en ledande position (t ex chef, projektledare, förman etc.) i sitt 

yrkesliv? Sätt kryss! 

a. Ja  

b. Nej 

 

14. Har Din mor haft en ledande position (t ex chef, projektledare, förman etc.) i sitt 

yrkesliv? Sätt kryss! 

a. Ja 

b. Nej 

 

15. Vad är Ditt civilstånd? Sätt kryss! 

a. Gift eller sambo 

b. Särbo 

c. Ensamstående 

 

16. Om Du är gift eller sambo, hur mycket tid ägnar Du åt hushållsarbete (och 

barnomsorg om Du har barn) i förhållande till Din partner? Sätt kryss! 

a. Mycket mer 

b. Mer 

c. Lika mycket 

d. Mindre 

e. Mycket mindre 
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17. Har Du barn? Sätt kryss! 

a. Ja 

b. Nej 

 

18. Om Du har barn, vem tar/tog flest VAB-dagar? Sätt kryss! 

a. Jag 

b. Barnets andra förälder  

 

19. Om Du har barn, hur mycket föräldraledighet tar/tog Du ut? Sätt kryss! 

a. Mycket mer än min partner 

b. Mer än min partner 

c. Ungefär lika mycket som min partner 

d. Mindre än min partner 

e. Mycket mindre än min partner 

 

Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: Intervjuunderlag 

 

1. Kan Du berätta lite om Dig själv?  

 

2. Vad har Du för utbildning? 

 

3. Vilken högskola eller vilket universitet studerade Du vid? 

 

4. Vad har Dina föräldrar för utbildning? 

 

5. Vad arbetade Dina föräldrar med? 

 

6. Hur ser Din yrkesbana ut?  

 

7. Vad var det som gjorde att Du strävade efter att nå en sådan topposition som Du har?  

 

8. Tror Du att det är någon skillnad mellan könen gällande att göra karriär i 

revisionsbranschen? Är det en fördel eller en nackdel att vara kvinna? 

 

9. Vad tror Du generellt sett är viktiga faktorer för att göra karriär i revisionsbranschen? 

 

10. Har Du eller har Du haft någon förebild inom revisionsbranschen? 

 

11. Har Du under din yrkeskarriär någon gång haft en mentor att tillgå? Vad var mentorns 

kön? 

 

12. Har Du många kvinnliga medarbetare? Över eller under Dig?  

 

13. Har Du någon gång varit tjänstledig och i så fall i vilket syfte? 

 

14. Om Du har barn, hur mycket föräldraledighet tog Du ut? 

 

 


