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Sammanfattning 
 

UPPSATSENS TITEL: Har genus någon påverkan på karriärmöjligheterna i revisionsbranschen?       

- att bli delägare 

SEMINARIEDATUM: 2012-05-29 

ÄMNE/KURS: FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 hp 

FÖRFATTARE: Rebecka Iderup och Kristina Nilsson 

HANDLEDARE: Kristina Artsberg 

FEM NYCKELORD: genus, branschkultur, karriär, delägare, revisionsbranschen 

SYFTE: Syftet med denna studie är att ur ett sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt i 

teorier om genus, undersöka vilka uppfattningar, normer och föreställningar som finns i 

revisionsbranschen rörande kvinnans möjlighet att bli delägare, men indirekt även mannens. 

Två perspektiv stödjer studien; dels auktoriserade revisorers vilka inte är delägare och dels 

delägares. Studien kommer att bidra till den existerande forskningen och öka medvetenheten 

kring kvinnors och mäns karriärmöjligheter.   

METOD: Främst har en deduktiv ansats använts för studien av revisionsbranschen, vilken syftat 

till att samla in kvalitativ data. Datainsamlingen har utförts genom sju intervjuer med delägare 

och ett experiment med auktoriserade revisorer vilka inte är delägare. 

TEORETISKA PERSPEKTIV: Referensramen utgår från genusteori ur ett sociokulturellt perspektiv, 

vilket kombineras med tidigare forskning om genus och karriärutveckling i revisionsbranschen.  

EMPIRI: Med experimentet presenteras föreställningar om genus och föräldraskapets påverkan 

på karriärmöjligheter i revisionsbranschen. I empirin ingår också intervjuer som presenterar 

uppfattningar om vilka karaktäristiska drag en delägare bör ha och vilka erfarenheter 

respondenterna har av branschkulturen.  

SLUTSATSER: Kön och föräldraskap i sig saknar betydelse för möjligheterna att bli delägare. De 

auktoriserade revisorerna har föreställningar om att en revisor bör ha manliga egenskaper för 

att bli delägare. Däremot visar delägarna tecken på att en kombination av manliga och kvinnliga 

egenskaper är framgångsrik, vilket också är deras uppfattning. Homosocialitet råder i branschen 

på så sätt att den som nomineras och väljs till delägare har snarlika egenskaper som den som gör 

valet.  



Har genus någon påverkan på karriärmöjligheterna i revisionsbranschen?   Iderup & Nilsson 

 
 
 

 
3 

 

Abstract  

TITLE: Has gender any effect on career opportunities in the auditing profession? – how to 

become a partner 

SEMINAR DATE: 2012-05-29 

COURSE: FEKN90, Master thesis in business administration, 30 University Credit Points (30 

ECTS) 

AUTHORS: Rebecka Iderup och Kristina Nilsson 

ADVISOR: Kristina Artsberg  

FIVE KEYWORDS: gender, industry culture, carrier, partner, auditing profession  

PURPOSE: The purpose of this study is to examine how perceptions, norms and beliefs in the 

auditing profession primarily affect women’s opportunity to become partner. The investigation 

will be done with a socio-cultural perspective, based on theories of gender. Two perspectives 

support the study: auditors, who are not partners, and partners. The study will contribute to 

existing research and raise awareness of women’s and men’s career opportunities.  

METHODOLOGY: Mainly a deductive approach has been used for a study of the auditing profession 

conducted by a qualitative research method. Data collection was performed by seven interviews 

with partners and a survey experiment answered by auditors, who are not partners. 

THEORETICAL PERSPECTIVES: The framework is based on gender theory from a socio-cultural 

perspective and is combined with previous research on gender and career in the auditing 

profession.   

EMPIRICAL FOUNDATION: The experiment presents general opinions about how gender and 

parenthood influences on career opportunities in the auditing profession. The study also 

includes interviews that present the partners perceptions of what characteristics a partner 

needs and their experiences of the industry culture. 

CONCLUSIONS: Gender and parenthood are irrelevant to the possibility of becoming partner. The 

auditors, who are not partners, believe that an auditor should have male characteristics in order 

to become a partner. By contrast, the partners interviewed, show that a combination of 

masculine and feminine characteristics is successful. Homo-social reproduction prevails in the 

industry, the person nominated and elected as a partner has similar characteristics to the person 

making the election.  
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Förord 

 

FRAMFÖR DIG HAR DU EN UPPSATS SOM BEKRÄFTAR VÅRT ENGAGEMANG OCH INTRESSE FÖR EN KOMMANDE KARRIÄR 

SOM REVISORER. VI VILL VISA TACKSAMHET MOT DE PERSONER SOM HAR BIDRAGIT TILL VÅR STUDIE. 

FÖRST OCH FRÄMST VILL VI TACKA VÅR HANDLEDARE KRISTINA ARTSBERG, ED, DOCENT OCH UNIVERSITETSLEKTOR VID 

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN PÅ EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET FÖR GIVANDE DISKUSSIONER 

OCH FÖR ATT HA HJÄLPT OSS ATT VIDGA VÅRA PERSPEKTIV. 

DÄREFTER VILL VI TACKA UPPSATSENS RESPONDENTER SOM TROTS DERAS HEKTISKA ARBETE UNDER VÅREN HAR VISAT 

STOR SAMARBETSVILJA. STORT TACK TILL DE DELÄGARE SOM HAR STÄLLT UPP PÅ VÅRA INTERVJUER. INTERVJUERNA 

UTVECKLADES TILL INTRESSANTA SAMTAL OM KARRIÄR OCH GENUS I REVISIONSBRANSCHEN. STORT TACK ÄVEN TILL DE 

AUKTORISERADE REVISORER SOM HAR SVARAT PÅ VÅRT EXPERIMENT OCH GETT OSS EN BREDARE ÖVERBLICK OM 

FÖRESTÄLLNINGAR I REVISIONSBRANSCHEN. 

SLUTLIGEN VILL VI TACKA VÅRA FAMILJER OCH VÄNNER FÖR STÖD OCH VISAT INTRESSE FÖR ÄMNET UNDER SKRIVANDETS 

GÅNG. 

LUND 2012-05-18 

Rebecka Iderup & Kristina Nilsson 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel beskrivs könsfördelningen samt hur karriärutvecklingen ser ut för män och kvinnor idag, både 
övergripande för alla branscher såväl som i revisionsbranschen. Genom begreppet glastak ges möjliga förklaringar till 
kvinnors underrepresentation. Efter en problemdiskussion presenteras uppsatsens frågeställningar och syfte. Kapitlet 
avslutas med vilka avgränsningar som görs inom området samt uppsatsen fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund  

Ekonomistuderande kvinnor och män står inför utmaningar då de lämnar universitetet och ger 

sig ut i arbetslivet. Utmaningarna skiljer sig ibland åt mellan könen. Det kan till exempel vara 

vingligare att klättra på karriärstegen för en kvinna än för en man, eftersom kvinnan ofta stöter 

på fler hinder (Fagerfjäll, 2003). Dessa hinder relateras ofta till genus och sammanfattas ibland 

som glastak, vilket denna uppsats behandlar.  

1.1.1 Könsfördelning inom arbetslivet i Sverige 

Sverige är det land i världen som är rankat till att vara bäst på jämställdhet. Det innebär 

kortfattat att människor behandlas och värderas lika, oavsett kön. (UNDP, 2008) Jämställdhet är 

lagstadgat i 7 § jämställdhetslagen (1991:434) vilken bland annat reglerar att företag ska verka 

för en jämn könsfördelning på arbetsplatsen. Jämställdhet råder dock inte på alla nivåer i 

samhället. En studie över yrkesstrukturen i Sverige, utförd av Statistiska Centralbyrån (SCB), 

visar att könsfördelning bland chefer består av 32 procent kvinnor och 68 procent män. I 

samtliga branscher är andelen kvinnor utan chefsposter större än andelen kvinnor med 

chefsposter. SCB delar in chefskapet i tre nivåer. På den lägsta nivån finns drifts- och 

verksamhetschefer där andelen kvinnor är 36 procent och andelen män är 64 procent. På 

mellannivån där chefer för särskilda funktioner finns, minskar andelen kvinnor till 30 procent. 

På den högsta nivån, verkställande direktörer och verkschefer, är endast 10 procent av cheferna 

kvinnor. (SCB, 2012) Ytterligare en publikation från SCB (2010) visar att män är 

överrepresenterade på ledande positioner och som styrelseordförande i svenska börsnoterade 

företag, då män besitter över 95 procent av dessa poster, se bilaga 1.  

1.1.2 Könsfördelning i revisionsbranschen 

Likadant råder en överrepresentation av män på höga poster i revisionsbranschen. Branschen är 

medveten om överrepresentationen och flera revisionsfirmor agerar för en jämnare 

könsfördelning. (Lennartsson, 2012) Förändringar och förbättringar har gjorts när det kommer 

till nyrekrytering då firmorna sedan en tid tillbaka anställer cirka hälften män och hälften 

kvinnor. Inga märkbara förändringar på könsfördelningen i hierarkin kan dock urskiljas trots att 
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fler kvinnor studerar och att fler kvinnor anställs. (Anderson-Gough, Grey & Robson, 2005; Elg & 

Jonnergård, 2011; Haraldson, 2007)  

I revisionsbranschen är hierarkin och karriärstegen tydlig, framförallt på de större 

revisionsbyråerna. Första steget är att arbeta några år som revisorsassistent, därefter övergår 

många till att bli senior eller manager och slutligen når vissa delägarskap. För att klättra i 

karriären krävs det att den anställda också blir licensierad som godkänd eller auktoriserad 

revisor. (Axelsson, 2011) 

För att åskådliggöra den hierarkiska könsfördelningen i branschen används en av Sveriges 

största revisionsbyråer, Deloitte, som exempel. Av alla anställda på byrån är andelen kvinnor 57 

procent medan andelen kvinnor bland delägarna endast är 14 procent (S. Jungmar, personlig 

kommunikation, 7 mars 2012). Vid nyrekryteringen är könsfördelningen således jämn, men 

senare i karriären då revisorerna licensierats förändras andelarna.  

Vidare har branschtidningen Balans gjort en undersökning som visar könsfördelning bland 

delägarna hos Sveriges sju största revisionsfirmor, vilket framgår av bilaga 2. Den totala andelen 

kvinnor är 16 procent, men procentsatsen skiljer sig åt mellan firmorna. Högst andel delägare 

som är kvinnor har MazarsSET med 25,5 procent vilket kan jämföras med BDO som har 12,5 

procent kvinnor i sin delägargrupp, en andel som bara är hälften så stor. (Lennartsson, 2012)  

1.1.3 Glastak 

Ett flertal forskare och andra studerande har försökt ge en förklaring till varför kvinnor är 

underrepresenterade på högre hierarkiska nivåer genom begreppet glastak. Glastak beskrivs 

som osynliga barriärer, vilka hindrar kvinnor från att klättra på karriärstegen. Barriärerna är 

inte bara osynliga utan också hårda och ogenomträngliga som glas. Kvinnor anses ofta bli utsatta 

för ett utanförskap i mansdominerade yrken som gör det svårt för dem att nå högre 

befattningar. (Kanter, 1993) En studie av fenomenet glastak på informationsavdelningarna på de 

största företagen i Nederländerna har utförts av Van Ruler et al. (2003). Av de anställda på 

informationsavdelningarna är kvinnorna i majoritet. Hans undersökning bekräftar den 

feministiska teorin som säger att även om kvinnorna är i majoritet i en bransch så saknar de 

organisatorisk makt, eftersom de inte når de högre hierarkiska nivåerna. Med andra ord når 

kvinnor endast vissa positioner i organisationer och är mer eller mindre utestängda från högre 

poster, så som delägarskap. En konsekvens blir att då kvinnorna inte längre utvecklas 

karriärmässigt i revisionsbranschen, väljer de att utvecklas genom att byta bransch, vilket är en 
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av slutsatserna som Fogarty (1996) drar efter att ha studerat anställda vid de åtta största 

revisionsfirmorna i USA.  

Fagerfjäll (2003) ger i sin handbok några tänkbara förklaringar till glastaket. Han menar bland 

annat att glastaket beror på att manliga beteenden och egenskaper anses vara 

framgångsfaktorer snarare än kvinnliga. Dessutom sitter oftast män på chefsposter. Manliga 

karaktärsdrag samt män på chefsposter är alltså norm. Kvinnan avviker från normen på 

biologiskt plan samt genom att hon på grund av sitt kön anses ha typiskt kvinnliga egenskaper 

och beteenden. Således avviker kvinnan även från den klassiska framgångsmodellen vilket leder 

till att det blir svårt för kvinnan att ta sig in i den mansdominerade miljön. Med andra ord finns 

det ett yttre glastak på branschnivå. I revisionsbranschen definieras detta yttre glastak som att 

revisionsyrket är manligt av tradition och därav är normen att revisorn är en man.   

Ytterligare förklaringar till glastaket är att många kvinnor får en naturlig nackdel då de tar en 

lång paus från arbetslivet, på heltid eller deltid, för att föda och uppfostra barn. Detta kan 

beskrivas med det inre glastaket som ligger på individnivå och sägs bero på biologiska faktorer i 

det faktum att det är kvinnan som har kapaciteten att föda barn. Dessutom prioriterar kvinnor 

ofta hem och familj framför karriär, vilket kan bero på att de antingen saknar stöd från maken 

eller själva väljer att ta huvudansvaret. (Fagerfjäll, 2003)  

1.2 Problemdiskussion 

Den presenterade statistiken visar att könsfördelning är ojämn på högre hierarkiska nivåer i 

revisionsbranschen. Den mindre andelen kvinnor på höga poster innebär ett problem då en 

jämnare könsfördelning har flera fördelar. I en bok sammanställd av Pettersson (2001) har 

Alvesson och Billing analyserat de argument som ligger till grund för att fler kvinnor borde bli 

ledare. Demokratiargumentet innebär att båda könen bör vara representerade inom alla 

samhällsområden och på alla beslutsnivåer för att utvecklingen ska ske på lika villkor. 

Resursargumentet innebär att om kvinnor och män anses lika blir urvalet till chefspositioner 

dubbelt så stort. Det ökar i sin tur chanserna att få rätt person till rätt plats. Intresseargumentet 

innebär att kvinnor och män ibland har motstridiga intressen och att män inte kan representera 

kvinnor. Det handlar om manlig makt och kvinnors underordning, en intressekonflikt mellan 

könen. Ytterligare ett argument är att en jämnare könsfördelning i arbetslivet medför en ökad 

effektivitet genom att utnyttja olikheterna mellan personerna i olika situationer, till exempel där 

det kvinnliga anses mer värdefullt än det manliga eller tvärtom (Duggal-Sharma & Schischke, 
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2007). Det finns dessutom flertalet studier som visar att en blandning av män och kvinnor på 

ledningsposter ökar ett företags resultat (Welbourne, 1999; Women2top, 2012).  

Utifrån bakgrunden finner vi tre möjliga förklaringar till varför kvinnor inte gör karriär i samma 

utsträckning som män. Samtliga förklaringar utgår från ett sociokulturellt perspektiv, vilket 

innebär att människan påverkas av och tolkar omgivningen subjektivt (Bryman & Bell, 2005). De 

första två är att typiskt manliga karaktäristiska drag bidrar till framgång samt att de höga 

hierarkiska posterna, av norm innehas av män. De rådande föreställningarna och normerna i 

revisionsbranschen påverkar hur delägare väljs ut. Den tredje förklaringen är att det är kvinnan 

som föder barn och anses ha ansvar för att uppfostra dessa. Denna förklaring kan knytas till 

typiskt kvinnliga karaktäristiska drag men den kan också knytas till biologiska faktorer så som 

det faktum att endast kvinnor kan föda barn. Vi har valt att lägga störst fokus på de två första 

förklaringarna men studerar även föräldraskap eftersom det i tidigare forskning ansetts vara en 

stor förklaring till att kvinnor är underrepresenterade.  

För att lyckas i revisionsbranschen kan det alltså vara en fördel att antingen tillhöra det 

biologiska könet, man, eller tillhöra det manliga genuset, nämligen att anses ha manliga 

karaktäristiska drag. Om en kvinna anammar manliga karaktärsdrag kan frågan ställas om hon 

förbättrar sina möjligheter att göra karriär. Maupin (1993) skriver i en artikel, att när kvinnor 

väl har kommit så långt att de har möjlighet att bli delägare i revisionsbranschen behöver de 

tänka strategiskt och anpassa sig än mer efter organisationen. Maupin och andra hävdar att 

kvinnorna behöver anamma en modell av organisatoriskt beteende som är manligt, nämligen att 

lägga tyngd på dominans och självsäkerhet. Både män och kvinnor tror att de måste eliminera 

egenskaper och beteenden som identifieras som kvinnliga och därför passar dåligt i en ledarroll, 

för att lyckas. (Maupin, 1993; Forret & Dougherty, 2004) 

En vidareutveckling av resonemangen ovan är att om männen i revisionsbranschen känner sig 

hotade av de kvinnor som enbart anammar eller besitter manliga karaktärsdrag, så borde 

rädslan bestå av det faktum att personen är av könet kvinna. Likadant borde könet vara en 

anledning eftersom män tenderar att vilja umgås med män. (Anderson-Gough et al., 2005; 

Jonnergård & Stafsudd, 2012) Frågorna kan ställas om mannen väljs för att han är just man och 

mannen är norm, eller för att han antas ha manliga karaktärsdrag? Överrepresentationen kan 

även bero på att kvinnliga karaktärsdrag inte är lika eftertraktade i revisionsbranschen och 

eftersom kvinnor kopplas ihop med kvinnliga karaktärsdrag väljs män framför kvinnor. Om fler 

kvinnor väljs in som delägare i revisionsbranschen sätts dessutom en förändring igång. Alvesson 

och Svenningsson (2007) menar att människor ofta är rädda för förändring eftersom detta kan 
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leda till osäkerhet angående status och makt. Osäkerheten kan alltså bidra till att homosocialitet 

råder i revisionsbranschen, vilket enligt Anderson-Gough et al. (2005) innebär att män väljer 

män. 

1.2.1 Frågeställningar 

Utifrån den presenterade problemdiskussionen har vi sammanställt frågeställningar, vilka 

kräver svar för att uppnå uppsatsens syfte.  

Som nämnts ovan uppstår en rädsla för förändring då nominering av kvinnor till delägarposter 

diskuteras, vilket kan bidra till homosocialitet i revisionsbranschen. Homosocialitet kan även 

förklaras genom andra faktorer så som att män föredrar att umgås med män. Dessutom är 

normen att höga hierarkiska poster innehas av män. Därmed kan följande fråga ställas: 

RÅDER HOMOSOCIALITET I REVISIONSBRANSCHEN?  

Nästa fråga berör personernas uppsättning av karaktäristiska drag så som egenskaper och 

beteenden. Frågan bygger på vilka föreställningar och uppfattningar som finns i 

revisionsbranschen angående vilka karaktäristiska drag som en delägare bör ha, samt huruvida 

dessa ses som kvinnliga eller manliga.  

VILKA KARAKTÄRISTISKA DRAG PÅVERKAR MÖJLIGHETEN ATT BLI DELÄGARE? ÄR DRAGEN MANLIGA ELLER 

KVINNLIGA?  

Det finns också föreställningar och uppfattningar om föräldraskap och föräldraledighet i 

revisionsbranschen. Därmed blir det aktuellt att undersöka avbrottet från arbetslivet som 

uppkommer i samband med föräldraskap, vilket undersöks med följande fråga: 

VAD HAR FÖRÄLDRASKAP OCH FÖRÄLDRALEDIGHET FÖR INVERKAN PÅ MÖJLIGHETEN ATT BLI DELÄGARE I 

REVISIONSBRANSCHEN OCH FINNS DET NÅGON SKILLNAD MELLAN KVINNORS OCH MÄNS MÖJLIGHETER?   

Den avslutande frågan som diskuterats i problemdiskussionen, berör strategin att som kvinna 

anamma manliga egenskaper och beteenden för att nå framgång.  

ÄR DET FRAMGÅNGSRIKT FÖR KVINNAN ATT ANAMMA MANLIGA EGENSKAPER OCH BETEENDEN?  

Med dessa frågeställningar är vår förväntan att vi ska ge ett svar på vad uppfattningar, normer 

och föreställningar om genus har för betydelse för karriärmöjligheter i revisionsbranschen. 

Genus betydelse är svår att vetenskapligt bevisa då normer och föreställningarna är abstrakta 
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och svåra att mäta. Eftersom människor tolkar verkligheten utifrån kulturen finns det en risk att 

svaren som ges är förskönande eller snedvridna. Resultaten bygger därför på argument utifrån 

de uppfattningar och föreställningar som finns i branschen.   

Studien görs utifrån två perspektiv. Delägare utgör det ena eftersom de har erfarenhet och 

kunskap om delägarskap. Auktoriserade revisorer som inte är delägare utgör det andra eftersom 

deras föreställningar om delägarskap kan påverka deras agerande (Smith, Nolen-Hoeksema, 

Fredrickson & Loftus, 2003). Båda parterna har dessutom inflytande över de normer och 

föreställningar som skapas i branschen.   

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att ur ett sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt i teorier om 

genus, undersöka vilka uppfattningar, normer och föreställningar som finns i 

revisionsbranschen rörande kvinnans möjlighet att bli delägare, men indirekt även mannens. 

Två perspektiv stödjer studien; dels auktoriserade revisorers vilka inte är delägare och dels 

delägares. Studien kommer att bidra till den existerande forskningen och öka medvetenheten 

kring kvinnors och mäns karriärmöjligheter.   

1.4 Avgränsning 

Glastak är ett omdiskuterat ämne och det finns mängder av möjliga förklaringar till fenomenet. 

Vår studie begränsas till att ur ett sociokulturellt perspektiv undersöka hur genus och kön 

påverkar karriärmöjligheterna i revisionsbranschen. Fokus ligger på branschens normer och 

föreställningar om delägares egenskaper och beteende samt delägarnas uppfattningar. 

Förklaringar så som utbildning, ålder och övriga erfarenheter studeras inte då de inte är aktuella 

för att uppfylla vårt syfte. Vi avgränsar oss också genom att endast studera karriärsteget upp till 

delägarskap, eftersom det redan finns forskning om övriga karriärsteg i stor utsträckning.  

Utgångspunkten är revisorer som befinner sig i steget före delägarskap, vilket innebär att dessa 

till viss del redan har gjort karriär. Därmed behöver vi inte ta hänsyn till att det finns vissa som 

inte har för avsikt att göra karriär.  
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1.5 Uppsatsens disposition 

  
Kapitel 1 – Inledning 

I det inledande kapitel beskrivs uppsatsens bakgrund samt problemdiskussion, 

frågeställningar och syfte. 

Kapitel 2 – Metod 

I det andra kapitlet presenteras vilken metod vi har valt för att genomföra vår 

studie. Vi beskriver vårt val av ansats, strategi och design för att utföra 

studien. Vidare presenteras tillvägagångssättet vid val av respondenter, 

utformning av intervjuer och experiment samt operationalisering av de två 

undersökningar som ingår i studien. Dessutom analyseras studiens bortfall 

och trovärdighet. 

 

Kapitel 3 – Referensram 

I det tredje kapitlet finns den teoretiska referensramen som utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv, vilket inledande beskrivs. Därefter definieras 

karriärstegen i revisionsbranschen. Sedan diskuteras begreppet genus, vilket 

är grundläggande för efterföljande delar i referensramen. Dessa delar 

diskuterar kultur och hur den ter sig i revisionsbranschen samt vilka 

egenskaper som krävs i revisorsrollen. En ytterligare aspekt som tas upp är 

föräldraskap och dess inverkan på karriären. 

 

Kapitel 4 – Empiri & Analys 

I det fjärde kapitlet redogörs för den empiriska delen av uppsatsen. Resultaten 

från experimentet och intervjuerna presenteras samt analyseras utifrån 

referensramen. 

Kapitel 5 – Resultat 

I detta kapitel presenteras slutsatser genom svar på studiens frågeställningar. 

Slutsatserna kopplas även till syftet och uppsatsens bakgrund. Sedan presenteras 

slutsatsernas innebörd, förslag till fortsatta studier samt avslutande ord. 
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2. Metod  

I detta kapitel presenteras vilken metod vi har valt för att genomföra vår studie. Vi beskriver vårt val av ansats, strategi 
och design för att utföra studien. I kapitlet presenteras även tillvägagångssättet vid val av respondenter, utformning av 
intervjuer och experiment samt operationalisering av undersökningarna. Dessutom analyseras studiens bortfall och 
trovärdighet. 

2.1 Ansats  

Vår studie har en deduktiv ansats då den främst baseras på teorier och tidigare 

forskningsinsatsers resultat, vilket utgör en god bas. Våra öppna intervjuer har utöver att 

bekräfta eller motsäga befintlig teori, också fångat upp nya aspekter och observationer inom 

området, vilket ger ett visst inslag av induktiv ansats. Med den experimentella undersökningen 

som förklaras senare är den typiska inriktningen deduktiv, då vi testar befintliga teorier på vårt 

urval. (Bryman & Bell, 2005)  

2.2 Teorianvändning 

Med hänsyn till vårt syfte utgår referensramen från genusteori. Även forskning som gjorts i 

revisionsbranschen baserad på genusrelaterade frågor används i stor utsträckning (Anderson-

Gough, Grey & Robson, 2005; Andersson, Jonsson & Korpela, 2006; Duggal-Sharma & Schiscke, 

2007; Elg & Jonnergård, 2011; Fogarty, 1996; Grant, 1988; Ibarra, 1992; Jonnergård, Stafsudd & 

Elg, 2010; Jonnergård & Stafsudd, 2012; Kirkham & Loft, 1993; Lennartsson, 2012; Maupin, 

1993; McKnight & Wright, 2011; Mukhatar, 2002). Studier angående kvinnors karriär i 

revisionsbranschen är ett aktuellt och relativt nytt område och forskare har försökt att hitta 

förklaringar till varför kvinnor inte gör karriär i revisionsbranschen i lika stor utsträckning som 

män. Dessa studier avser oftast det faktum att färre kvinnor än män är godkända och 

auktoriserade revisorer.  

2.3 Strategi  

Feminism, som är en del av genusområdet, kopplas oftast ihop med kvalitativ forskning. 

Kvinnans betydelse missgynnas eller ignoreras av kvantitativ forskning eftersom den kopplas 

ihop med kontroll som är typiskt manligt. Däremot tar kvalitativ forskning hänsyn till just 

kvinnan och feminismens sociokulturella betydelse. Insamling av kvalitativ data kopplas ofta 

samman ostrukturerade intervjuer, då den metoden ses som hjälpsam vid en intensiv och 

detaljerad granskning. (Bryman & Bell, 2005) Den data vi har samlat in är kvalitativ vilket visar 
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sig i att det är respondenternas uppfattningar och föreställningar om revisionsbranschen vi har 

efterfrågat vid intervjuerna och i experimentet. Dessa uppfattningar och föreställningar går inte 

att mäta konkret. Däremot kan slutsatser dras från de uppfattningar som vi ser att majoriteten i 

branschen har, då det är de aktiva i branschen som utgör kulturen (Alvesson & Svenningsson, 

2007). 

2.4 Undersökningsdesign  

Vår studie är uppdelad i två undersökningar, dels en undersökning bland delägarkretsen och 

dels en bredare undersökning av auktoriserade revisorer i revisionsbranschen.  

Delägarkretsen och dess uppfattningar studeras och analyseras med hjälp av intervjuer. Vi har 

valt intervjuer eftersom vi har sökt djupa och nyanserade svar. Detta kan delägarna bidra med 

eftersom de har erfarenhet av delägarskap och djupare inblick i processen att bli delägare. 

Eftersom val av delägare är en hemlig och politisk process saknas dokumentation, vilket gör att 

dokumentstudier inte är en lämplig undersökningsform. 

Utöver delägarnas uppfattningar är det även intressant att undersöka vilka föreställningar de 

auktoriserade revisorer som inte är delägare har. Deras föreställningar kan styra hur de agerar 

och hur de tror att de ska bete sig för att bli delägare. Vi har valt att undersöka deras 

föreställningar genom ett experiment vilket är utformat som enkäter. De som inte är delägare 

har mindre erfarenhet av delägarskap och hur processen går till, därför hade intervjuer riskerat 

att bli alltför abstrakta. De kan även uppleva ämnet som känsligt. Genom experimentet har vi 

även kunnat begränsa informationsmängden till att endast innehålla de variabler som vi har haft 

för avsikt att undersöka. (Halvorsen, 1992) 

2.5 Urval 

Urvalsgruppen för studien är sju delägare (intervjuer) och 766 auktoriserade revisorer 

(experiment) arbetandes på revisionsbyråer i Malmö, Göteborg och Stockholm. Studien har 

begränsats till att omfatta de sju största byråerna; Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PwC, BDO, 

Grant Thornton och Mazars-SET. Urvalet motiveras av att karriärmöjligheterna i 

revisionsbranschen är störst i storstadsregionerna då de större kontoren, så som 

huvudkontoren, är placerade där (Dribe & Stanfors, 2010). Dessutom råder det stor tydlighet 

över vilka karriärsteg som bör tas för att nå delägarskap på de större revisionsbyråerna 

(Axelsson, 2011; Lennartsson, 2012).  
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2.6 Experiment  

Experimentets huvudsakliga avsikt är att undersöka könets betydelse för möjligheten att bli 

delägare. Experimentet är också utformat på ett sätt som möjliggör att slutsatser om 

föräldraskap och egenskaper kan dras. Samtliga auktoriserade revisorer som beskrivits ovan har 

delgivits ett experiment i enkätform. Anonymitet har garanterats via en funktion i det 

enkätverktyg vi har använt oss av, vilket innebär att det inte finns någon möjlighet för oss att 

spåra svaren.   

2.6.1 Utformning av experiment 

I experimentet har vi undersökt vilka föreställningar revisorerna har om hur en revisor bör vara 

för att bli delägare. Olika delägarkandidater presenteras med olika beskrivningar i förhållande 

till kön, egenskaper och föräldraskap. Egenskaperna till experimentet har hämtats från 

referensramen och rubriken ”manliga och kvinnliga egenskaper”. Valda egenskaper har 

begränsats till sådana som är typiska för arbetssituationer, främst för att inte ge respondenterna 

för långa alternativ att rangordna i experimenten.  

De auktoriserade revisorerna i urvalet har delats in i två grupper för två experiment. I 

experiment 1 har egenskapernas och föräldraskapets betydelse var för sig undersökts, i 

experiment 2 har deras gemensamma betydelse undersökts. Grupperna har i sin tur delats in i 

ytterligare två grupper, vilka representerar kontrollgrupper och experimentgrupper. Vid 

uppdelningen i experimentgrupper och kontrollgrupper i experimentundersökningen har 

respondenterna fördelats jämnt i förhållande till vilket företag de kommer från. Utöver det har 

urvalet till grupperna skett slumpmässigt på så vis att vi inte har påverkat vilka respondenter 

från respektive företag som delats in i de olika grupperna. Uppdelningen har skett via en 

funktion i Microsoft Office Excel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.1 Uppdelning av respondenter till experiment. 
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Könets betydelse har undersökts genom att specificera könet på delägarkandidaterna i 

kontrollgrupperna och lämna det ospecificerat i experimentgrupperna. I resultatet presenteras 

hur kontrollgrupperna och experimentgrupperna överensstämmer med varandra för att avgöra 

om könet har någon betydelse.  

Experimentundersökningen täcker hela populationen i urvalet men då populationen har delats 

in i fyra grupper för att genomföra undersökningen, utgör varje grupp ett stickprov. Därför har 

vi gjort beräkningar för att säkerställa experimentet statistiskt, vilket redovisas i empirikapitlet.  

(Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2003) 

2.6.2 Operationalisering 

Experimentet har sänts ut till samtliga auktoriserade revisorer i urvalsgruppen via mail med 

hjälp av Lunds universitets internetbaserade enkätverktyg. För att reducera bortfallet har 

påminnelser skickats ut tre gånger under de 19 dagar enkäterna legat ute för att besvaras 

(Ejlertsson, 1996). Enkätverktyget har sedan använts för att sammanställa insamlad data. E-

postbrevet med instruktioner till respondenterna samt experimentet finns bifogat i bilaga 3. 4 

och 5. Eftersom att enkäten har varit frivillig och svarsfrekvensen därmed inte blivit 100 procent 

görs även en bortfallsanalys, vilken presenteras senare i detta kapitel. 

2.7 Intervjuer 

Vi har intervjuat delägare från de sju företagen i vår urvalsgrupp, varav fyra är män och tre är 

kvinnor. Vi har slumpmässigt valt ut vilka företag som representeras av kvinnor respektive män. 

Vidare har anonymitet och ett konfidentiellt behandlande av insamlad information garanterats. 

Det är enbart vi som författare som har kännedom om vilka som intervjuats.  

2.7.1 Utformning av intervjuguide 

En intervjuguide har utformats med referensramen som bas, vilken består av olika teman med 

öppna frågor, se bilaga 6. Vi har valt ostrukturerade intervjuer eftersom vi har eftersträvat att 

hålla en öppen diskussion med delägarna angående deras erfarenheter och uppfattningar av 

delägarskap i revisionsbranschen. Genom informella intervjuer har respondenterna inte tvingats 

in ett bestämt tankesätt utan fritt kunnat uttrycka sina uppfattningar. (Halvorsen, 1992)  

Då vår undersökning baseras på svar från flera delägare har intervjuerna följt intervjuguidens 

teman, dock utan att svaren styrts i någon riktning. Med generella frågeformuleringar har vi lagt 
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tyngden på delägarnas egna uppfattningar om delägarskap i revisionsbranschen. (Bryman & 

Bell, 2005)  

2.7.2 Operationalisering 

Kontakten med delägarna före intervjuerna har skett via e-post, se bilaga 7. Några av delägarna 

har vi blivit rekommenderade att kontakta och andra har kontaktats slumpmässigt. Valet av 

respondenter har berott på slumpen, vem som har varit först till kvarn eller på vilka som har 

varit villiga att intervjuas (Halvorsen, 1992). Vi har upplevt respondenterna som 

tillmötesgående och samarbetsvilliga.  

För insamling av data från delägarna har intervjuer under cirka en timme vardera genomförts. 

Intervjuerna har spelats in via ljudupptagning, för att därefter transkriberas vilket underlättat 

utformningen av den empiriska delen i uppsatsen. Intervjuerna har ägt rum på företagens 

kontor. En av intervjuerna har genomförts via telefon på grund av praktiska omständigheter.  

2.8 Bortfallsanalys  

2.8.1 Experiment 

 

 Experiment 1a och b 
Experimentgrupp 

Experiment 1a och b 
Kontrollgrupp 

Experiment 2 
Experimentgrupp 

Experiment 2 
Kontrollgrupp 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Stickprov 192 100 191 100  192 100 191 100 
Svarsfrekvens  77 40 63  33  45 23 58 30 
Hårda studsar 12  6 13  7  14 7 12 6 
Mjuka studsar 8 4 6  3  11 6 8 4 
Övrigt bortfall 95 50 109 57 122 64 113 60 
         
Antal som svarat 77 100 63 100 45 100 58 100 
Delägare 20 26 14 22  12 27 12 21 
Inte delägare 57 74 49   78  33 73 46 79 

Tabell 2.1. Experimentets svarsfrekvens och bortfall. 

Svarsfrekvensen på de fyra enkäterna som utgör experimentet är 40, 33, 23 respektive 30 

procent inkluderat de revisorer som är delägare. Deras svar har plockats bort eftersom att 

undersökningen endast ska representera de revisorer som inte är delägare, vilket har 

möjliggjorts genom att vi ställde frågan om respondenterna är delägare eller inte.  

Vidare finns det ett behov av att analysera det externa bortfallet - de respondenter som inte har 

svarat på undersökningen (Ejlertsson, 1996). Det bortfall som uppstått beror till viss del på att 

sex till sju procent av de e-postadresser vi har haft, har ”studsat” tillbaka till oss och därmed inte 

levererats till respondenterna (hårda studsar). Av den anledningen har inte dessa respondenter 
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kunnat ta del av experimentet. Att e-postbreven inte kommit fram kan dels bero på att 

personerna har slutat arbeta för det angivna företaget och dels på att personerna har avlidit, 

vilket vi har fått erfara via e-post. Ytterligare en andel av bortfallet grundar sig i att tre till sex 

procent av respondenterna har varit tillfälligt borta från arbetsplatsen under 

datainsamlingsperioden och då inte tagit del av experimentundersökningen (mjuka studsar).  

Det bortfall som främst blir aktuellt att analysera är de respondenter som på egen hand har valt 

att inte svara, 50 till 64 procent (övrigt bortfall). En orsak kan vara att en del av respondenterna 

har en inställning i sin e-post som gör att enkäter och liknade undersökningar direkt lagras i 

deras skräppost. En andra orsak som vi är medvetna om, är att auktoriserade revisorer har en 

stor arbetsbörda under våren och därför känner att de inte har tid att fylla i enkäten. En tredje 

orsak till bortfallet kan vara respondenternas ovilja att besvara enkäten. Oviljan kan dels bero 

på att de ser genus som ett känsligt ämne, dels bero på att de inte känner engagemang för ämnet. 

Experimentet har inget internt bortfall - bortfall på enstaka frågor (Ejltersson, 1996). Det har 

undvikits genom att en funktion i enkätverktyget har hindrat respondenterna från att lämna in 

enkäten utan att fylla i svar på samtliga frågor.  

2.8.2 Intervjuer 

Samtliga sju planerade intervjuer har ägt rum. Respondenterna antas alla ha varit villiga att 

intervjuas och intresserade av ämnet för uppsatsen. Eftersom ostrukturerade intervjuer kan 

leda in intervjuerna på nya områden beror eventuella bortfall vid frågorna på att dessa frågor 

inte passat in i vårt samtal och även på grund av att svaret på en fråga ofta kan kopplas samman 

med en tidigare fråga.  

2.9 Validitet 

2.9.1 Experiment 

Uppdelningen i de olika grupperna i experimentet, vilken beskrivits ovan, innebär att vi har tagit 

hänsyn till en av bakgrundsfaktorerna som kan tänkas påverka respondenternas uppfattning. 

Bakgrundsfaktorn är vilket företag de kommer från. En annan faktor som kan påverka utfallet av 

experimentet är att könen inte är jämnt representerade bland respondenterna. Dock är det 

föreställningar bland auktoriserade revisorer vi undersöker med experimentet, inte vilka 

skillnader som finns mellan de båda könens syn. Dessutom är könen inte jämnt representerade 

bland auktoriserade revisorer i revisionsbranschen. 
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Vidare har utförandet av experimentet skett i en fiktiv miljö, vilket beskrivits i kapitel två. Vi 

finner trots den fiktiva miljön att vi har fått fram de föreställningar som det större urvalet har 

och att vi har fått en bredare överblick av branschen.  För att inte respondenternas förförståelse 

och förväntningar ska påverka validiteten har de inte fått veta om de tillhör experiment- eller 

kontrollgrupperna. De har däremot blivit informerade om att deras agerande varit anonymt, 

vilket ökar ärligheten i deras svar. (Christensen et al., 2001) 

2.9.2 Intervjuer 

Vi finner att den information vi har fått från intervjuerna ger oss en tydlig bild av hur delägarna 

upplever branschen. Det innebär inte att alla i branschen har dessa uppfattningar och upplever 

samma normer som delägarna (Bryman & Bell, 2005). Däremot uppnås trovärdighet då flera av 

svaren från delägarna är mycket lika varandra. De viktiga aspekterna har berörts och de 

intervjuer som har genomförts är tillräckliga för att få fram en mättnad i materialet. Redan efter 

tre till fyra intervjuer började vi förstå att liknande svar gavs på de frågor vi ställde. Där vi ser 

stora likheter mellan delägarnas svar kan slutsatser dras som gäller för stora revisionsbyråer i 

Sveriges storstäder. (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2001)  

Det finns några aspekter att ta hänsyn till angående vad som kan ha påverkat utfallet av 

undersökningen. För det första kan det faktum påverka att de som har valt att ställa upp på 

intervjuerna representerar en viss typ av delägare. De kanske har haft större vilja att diskutera 

ämnet öppet än andra.  För det andra kan det faktum att respondenternas åldersspann är från 

40 till 60 år ha påverkat. Åldern är något vi har valt att inte ta hänsyn till eftersom 

undersökningen avser genusfrågor.  

2.10 Reliabilitet 

2.10.1 Experiment 

Respondenterna har alla tagit del av experimentet på samma sätt och fått samma frågor i de 

grupper de tillhört. För att experimentet ska ge ett tillförlitligt och signifikant resultat har vi 

utfört vederbörliga beräkningar (Djurfeldt, 2003). Huruvida resultatet är signifikant eller inte 

anges i empirikapitlet.  

2.10.2 Intervjuer 

En total reliabilitet går aldrig att uppnå med kvalitativ data, då det dels är svårt att lägga upp 

studien på ett identiskt sätt och då det dels är problematiskt att få fram samma resultat 
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(Christensen et al., 2001). För att intervjuerna skulle genomföras utifrån samma förutsättningar 

har vi intervjuat delägarna på deras kontor. En intervju har dock utförts per telefon men vi 

uppfattar det inte som att telefonintervjun gett annorlunda resultat än om vi hade intervjuat via 

personligt möte. När det gäller vår närvaro vid intervjuerna finns risken att vi har påverkat 

respondenternas svar i någon riktning, dels genom vår blotta närvaro men också genom 

omedvetet ledande frågor. Vi har försökt hålla oss neutrala och upplever att respondenterna har 

svarat uppriktigt. 

Vi har inte sänt ut intervjuguiden till respondenterna innan intervjutillfället, vilket medfört att 

de inte har haft någon möjlighet att formulera sina svar i förväg. Därmed har vi fångat deras 

spontana uppfattningar och ökat uppriktigheten. Vidare har endast en mycket kort presentation 

av vår undersökning delgivits delägarna, eftersom vi inte har velat påverka deras svar. I princip 

har frasen ”vi undersöker karriärmöjligheter i revisionsbranschen” använts som introduktion.  
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3. Referensram 

Den teoretiska referensramen utgår från ett sociokulturellt perspektiv, vilket inledande beskrivs. Därefter definieras 
karriär och karriärstegen i revisionsbranschen. Sedan diskuteras begreppet genus, vilket är grundläggande för 
efterföljande delar i referensramen. Dessa delar diskuterar kultur och hur den ter sig i revisionsbranschen samt vilka 
egenskaper som krävs i revisorsrollen. En ytterligare aspekt som tas upp är föräldraskap och dess inverkan på karriären.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv  

Vid studier av organisationer med fokus på människor, kan ett sociokulturellt perspektiv 

användas. Perspektivet utgår från att kulturen och de normer som skapas i denna, påverkar 

vilka roller olika personer bör ha. Kulturen påverkar därmed hur kvinnor och män bör bete sig 

med hänsyn tagen till deras kön. Människor ser enligt detta perspektiv verkligheten genom 

kulturen. (Smith et al., 2003). Det sociokulturella perspektivet delas ofta in i objektivism och 

konstruktionism, vilka gemensamt även kallas för ontologiska synsätt. Dessa synsätt används för 

att belysa frågor som handlar om sociokulturella fenomen. Bryman och Bell (2005) beskriver 

innebörden av objektivism som att människan inte kan påverka sociala företeelser i 

organisationer och kulturer. Istället skapar kulturen i sig ett tryck, genom exempelvis 

värderingar. Det finns alltså en yttre verklighet som människan inte kan påverka utan endast 

förhålla sig till. Vidare beskriver de konstruktionism som ett synsätt som innebär att 

verkligheten är konstruerad och tolkad av människan. Ett exempel är vad som anses som typiskt 

manligt eller kvinnligt. Dessutom är sociala fenomen och kultur inget fast bestämt utan ändras 

ständigt av människans påverkan. Det sociokulturella perspektivet och enligt Thurén (2002) 

främst det konstruktionismiska, används för att studera genus i organisationer.  

3.2 Karriär 

Teoretiskt beskrivs karriär som en hierarkisk rörelse uppåt i organisationen. I vardagligt tal 

pratas det om att klättra på karriärstegen. Att göra karriär uppfattas olika beroende på vem som 

tillfrågas. Vissa anser att den som stiger uppåt i hierarkin når makt och status samtidigt som de 

som fastnar ses som svaga och får lägre status. Andra ser karriär som att få utvecklas i sitt arbete 

även horisontellt. Definitionen av karriär grundar sig i manliga egenskaper och mannens 

livssammanhang. Det ses som en självklarhet att kvinnans liv handlar mer om familjeansvar, 

vilket är svårt att kombinera med att göra karriär. (Linghag, 2009)  

Revisorns karriär föregås av en akademisk utbildning inom ekonomi. Därefter anställs personen 

som assistent för att få praktisk erfarenhet, innan det är dags att skriva kunskapsprov för att 
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legitimera sig som godkänd och därefter auktoriserad revisor.  (Revisorsnämnden, 2012) Dessa 

titlar ska inte förväxlas med de interna titlarna på revisionsbyrån.  

De olika karriärstegen är tydliga och presenteras av de stora revisionsfirmorna redan på deras 

hemsida. Karriär är ett omtalat begrepp i revisionsbranschen. De olika stegen som 

medarbetarna klättrar uppför är hos flertalet av företagen fördefinierad och det finns tydliga 

krav och förväntningarna på medarbetarna. I stora drag är nivåerna följande: associate, senior 

associate, manager, senior manager och partner. Partner är ett annat ord för delägare. (KPMG, 

2012; PwC, 2012)  

Något att ha i åtanke vid studier av företagens hemsidor är att deras beskrivningar av karriär är 

en metod för att marknadsföra sig på arbetsmarknaden som en attraktiv arbetsgivare. Samtliga 

stora revisionsfirmor har mängder av interna utbildningar att erbjuda sina medarbetare för 

deras utveckling. De beskriver karriärprocessen som att den ska vara utformad efter individen 

och att den anställde ska ha en nära kontakt med en mentor. (BDO, 2012; Deloitte, 2012; 

Ernst&Young, 2012; Grant Thornton, 2012; KPMG, 2012; MazarsSET, 2012; PwC, 2012)  

Som nämnts tidigare inriktar vi oss på steget upp till delägare, vilket är ett steg som inte har lika 

tydliga riktlinjer som stegen innan, då många aspekter väger in vid val av delägare. På de stora 

revisionsbyråerna blir en anställd senior efter cirka två år och ofta licensierad revisor under den 

period som den anställde jobbar som senior eller manager (S. Jungmar, personlig 

kommunikation, 7 mars 2012). Oftast är det först när titeln auktoriserad revisor uppnås som det 

finns en möjlighet att bli delägare i ett företag. Efter godkännande eller auktorisation som 

revisor växer ansvaret i företaget. Revisorn blir ansvarig för det revisionsarbete som utförs av 

revisionsteamet. Detta ansvar är ett steg till en lyckad karriär. Vidare ses delägarskap som det 

sista steget på karriärstegen. (Axelsson, 2011)   

3.3 Genus   

Smith et al. (2003) skiljer på biologins och omgivningens inverkan på människans utveckling 

genom debatten ”nature-nurture”, som direkt översatt på svenska betyder ärftlighet respektive 

uppfostran. Vissa forskare menar att en människas utveckling beror på det biologiska arvet. Alla 

människor föds med olika inneboende förutsättningar. Andra forskare menar att utvecklingen 

beror på uppfostran och omgivning. De menar att från början när människor föds, är alla lika och 

har samma förutsättningar men omgivningen påverkar hur dessa förutsättningar kan tillvaratas 

och därmed hur människor utvecklas. Enligt Smith et al. (2003) tror de flesta psykologer idag 
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dock att både nature och nurture har inverkan på människans utveckling, i samverkan med 

varandra.  

Även Thurén (2002) belyser nature-nurture-debatten genom frågan huruvida manlighet och 

kvinnlighet är biologiska egenskaper, som beror på ”naturens” inverkan eller ej. Holmberg 

(2005) menar att orden kvinnlighet och manlighet brukar vara starkt kopplade till just kvinnors 

och mäns beteenden, därmed inte sagt att dessa beteenden enbart beror på biologi. Till exempel 

kan omgivningens kultur också vara en påverkande faktor. Dessutom nämner Holmberg att 

femininitet och maskulinitet är mer korrekta ord för egenskaper som inte har någon anknytning 

till de fysiska könen. Denna fråga, vad manlighet och kvinnlighet beror på och på vilket sätt 

dessa egenskaper ska kopplas till kön, är för komplex för oss att svara på, dock värd att belysa.   

3.3.1 Genus ur ett sociokulturellt perspektiv 

Genus är ett brett ämne som kan angripas från olika vinklar och kombineras med många olika 

områden, i vårt fall företagsekonomi och revision (Thurén, 2002). Enligt svenska akademins 

ordlista (2012) beskrivs genus som ”socialt kön”. Genusteori beskrivs som en ”samling teorier 

där problem ses ur ett sociokulturellt perspektiv”. Svenska akademins termer används som 

utgångspunkt, eftersom det finns ett antal definitioner av genus och uttalande om dess innebörd. 

Smith et al. (2003) särskiljer begreppen ”gender identity” och ”sex typing”. Gender identity 

innebär att barn redan i tidig ålder identifierar sig som antingen hon eller han, främst utifrån 

biologiska grunder. Utifrån denna könsidentifiering lär sig barnet sedan hur det ska bete sig med 

utgångspunkt i hur den kultur barnet befinner sig i, definierar manligt respektive kvinnligt 

korrekt beteende.  Sex typing handlar istället om vad som i en kultur anses vara rätt beteende 

för en kvinna respektive man. Smith et al. förklarar skillnaden på gender identity och sex typing 

som att ”även om en kvinna identifierar sig själv som kvinna innebär det inte att hon undviker 

alla beteende som anses manliga”. Vidare nämner Smith et al. könsschemateorin, vilken är en 

kombination av både gender identity och sex typing. Barnet ser världen i termer av ett antal 

uppfattningar om genus och applicerar även dessa uppfattningar på sig själv. På grund av 

omgivningens fokus på könstillhörighet blir också barnet själv fokuserad på denna fråga. 

Beroende på hur genusfokuserad en kultur är, påverkar denna barnet till att anpassa sig mer 

eller mindre efter genusrollerna.  

Alvesson (2009) menar att genus inte är något fast och bestämt, utan något som byggs upp av 

individen i interaktion med omvärlden. Likadant växer genus fram genom arbetsplatskulturen, 

där arbetstagarna skapar sina specifika uppfattningar om manligt och kvinnligt. Genusteori 
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bygger på att det har konstruerats idéer om män och kvinnor över tiden. Dessa idéer anses som 

givna och naturliga och människan har blivit tvingad att anpassa sig till dessa. Män och kvinnor 

begränsas därmed i förhållande till hur de bör tänka och uppföra sig. Vidare menar Holmberg 

(2005) att vi påverkas av den kulturella och sociala omgivningen och skapar egna uppfattningar 

utifrån denna påverkan. Hon beskriver genus som en social tolkning av det biologiska könet.   

Utifrån de olika forskarnas tolkningar ovan måste en åtskillnad göras mellan vad genus och kön 

innebär. Enligt vissa inbegriper genus även kön och enligt andra endast uppfattningar om 

kvinnligt och manligt. I uppsatsen ges ordet genus den betydelsen att det handlar om 

uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt, skapat utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Skillnaderna mellan manligt och kvinnligt ses som konstruerade utifrån kultur och samhälle, 

egenskaperna är typiska för just män eller kvinnor, men oberoende av biologisk skillnad. Ordet 

kön däremot ges den betydelsen att det handlar om skillnaden på kvinna eller man, i biologisk 

mening. Det är själva faktumet att kvinnan är skapad till kvinna och mannen skapad till man som 

menas med kön.  

3.4 Branschkultur  

Alvesson och Svenningsson (2007) menar att begreppet kultur kan användas till att förklara 

sociala fenomen så som attityder, föreställningar och normer, inom en viss grupp i samhället. 

Kultur är något som långsamt växer fram och etsar sig fast, djupt rotat i en grupp. Därtill, kan 

branschkultur beskrivas som ett begrepp för de gemensamma nämnare olika företag har, 

exempelvis i revisionsbranschen. I många fall har ledarna stort inflytande över de normer som 

skapas, så är även fallet i revisionsbranschen.  

3.4.1 Föreställningar och normer 

Attityder handlar enligt Smith et al. (2003) om vad människor tycker om och inte tycker om och 

huruvida utvärderingar av exempelvis människor och situationer är positiva eller negativa. Två 

komponenter som kopplas till attityder är föreställningar och beteenden. Dessa komponenter 

hänger ihop genom att människors beteende och attityder anses representera de föreställningar 

en individ har. Till följd därav kan beteenden förutspås genom att undersöka föreställningar. 

Beteendena förespås bäst när attityderna och därmed föreställningarna är djupt rotade, är 

starkt förknippade med ett visst beteende, baseras på erfarenhet och när det finns en 

medvetenhet om de attityder som visas.  Vissa menar dock att det inte är attityderna, utan 

situationen som avgör hur en människa beter sig. En rad andra faktorer blir då avgörande för ett 

beteende, så som normer. Sociala normer är de värderingar och beteenden som anses acceptabla 
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i en kultur. Sociala normer har mycket stort inflytande över människans beteenden, tankar och 

känslor.  

Föreställningar och normer påverkar alltså en individs och en grupps beteende. En barriär för 

kvinnor, i bakgrunden benämnd som glastak, finns i revisionsbranschen. Barriären beror bland 

annat på homosocial reproduktion. Homosocial reproduktion, även benämnt som 

homosocialitet, är ett uttryck för att män tenderar att välja män. Män socialiserar hellre med 

män vilket i sin tur påverkar utvärderingar och befordringsbeslut. I revisionsbranschen är 

andelen manliga ledare i majoritet. Alvesson och Sveningsson menar att ledarna i en bransch har 

mycket stort inflytande över hur kulturen ter sig. (Alvesson & Sveningsson, 2007) Cheferna 

rekryterar och befordrar människor med samma bakgrund och värderingar som dem själva, 

nämligen andra män. (Anderson-Gough et al., 2005) Här kan frågan ställas om de väljer män på 

grund av könet, eller om de skulle kunna tänka sig att istället välja en kvinna som har mer 

manliga värderingar och egenskaper.  

Homosocialiteten gör det svårt för kvinnorna att slå sig in bland männen i toppen (Kirkham & 

Loft, 1993). Smith et al. (2003) menar att då en grupp finner en situation hotfull undertrycker 

individerna i gruppen sina egna åsikter till förmån för gruppens samstämmighet. Jonnergård och 

Stafsudd (2012) har i en undersökning funnit att män är rädda för att ta in kvinnor i 

delägarkretsen. Den eventuella rädsla män har för att andelen kvinnliga delägare ska öka, 

beskrivs av Alvesson och Svenningsson (2007) som en motreaktion mot 

organisationsförändring. Det är vanligt att en rädsla för förändring skapas eftersom att 

förändring innebär osäkerhet.  Denna osäkerhet kan gälla bland annat rädsla för reducering av 

ekonomisk säkerhet och minskning av status.  

Revisionsbranschen är inte ensam om att påverkas av homosocialitet. Liknande drag har 

konstaterats i reklambranschen enligt en undersökning gjord vid en reklambyrå i USA. 

Slutsatsen som dras i artikeln är att både män och kvinnor tänker rationellt när de nätverkar. De 

väljer att knyta band till de personer som kan ge stöd och hjälpa dem framåt i karriären. Ofta är 

det män som sitter på de högre positionerna och därför behöver kvinnor nätverka med dessa. 

Däremot nätverkar kvinnor också med kvinnor för att uppfylla behovet av stöd från samma kön. 

(Ibarra, 1992) En följdkonsekvens av att män väljs framför kvinnor, är att kvinnor inte får 

möjlighet att göra sina röster hörda i samma utsträckning som män, eftersom kvinnor då endast 

finns på lägre positioner med lägre makt och inflytande (Pettersson, 2001). 



Har genus någon påverkan på karriärmöjligheterna i revisionsbranschen?   Iderup & Nilsson 

 
 
 

 
28 

 

3.5 Karaktäristiska drag  

3.5.1 Stereotypen delägare 

Enligt Thurén (2002) skapas en problematisering genom att dela in människor i just två sorter, 

indelningen är alltså konstruerad och ses ur ett sociokulturellt perspektiv. Vidare menar hon att 

vi lätt kategoriserar utifrån den biologiska könsindelningen i vad som anses typiskt manligt och 

kvinnligt. Vi skapar sålunda föreställningar över hur en man respektive kvinna bör bete sig. 

Dessutom tolkar människan sociala upplevelser subjektivt. De föreställningar som skapas beror 

på en rad faktorer, till exempel kön. Stereotyp är enligt Smith et al. (2003) ett uttryck för 

scheman eller subtyper av människor, med andra ord hur vi kategoriserar människor i olika 

grupper. Människors initiala intryck av varandra baseras på förutfattade meningar och 

förväntningar. Många gånger sker kategoriseringen av människor omedvetet. Stereotypen är 

”rätt” eftersom människan konstruerat stereotypen och ser världen genom denna konstruktion. 

Motsatsen till att bedöma människor utifrån stereotyper är att bedöma dem efter personlig 

basis, vilket kräver större engagemang. Att bortse från stereotyper kräver mer kontrollerat 

tänkande men ger ett mer korrekt intryck av en människa, vilket kallas ”individuation”.  

Jonnergård & Stafsudd (2012) jämför yrket i revisionsbranschen med att vara medlem i en 

klubb. Ekonomiutbildning, ”best practice” och de normer som skapas i revisionsbranschen leder 

till att yrkesutövarna i branschen blir lika varandra. De förväntas följa beteenden och anamma 

egenskaper som är typiska för revisionsbranschen. Samtidigt menar författarna att det finns en 

skillnad mellan hur män och kvinnor i branschen förväntas agera. 

 Eftersom människor tenderar att dela in varandra i kategorier utgår den presentation som följer 

angående manliga och kvinnliga egenskaper från ett sociokulturellt perspektiv, med koppling till 

den genusteori som tidigare presenterats. Med hänsyn till vår frågeställning och vår definition 

av genus, har vi sammanfattat vad forskarna anser vara typiskt manligt och kvinnligt i 

arbetslivet.  

3.5.2 Manliga och kvinnliga egenskaper 

Uppdelningen av egenskaper i manliga och kvinnliga baseras på tidigare forskares slutsatser 

inom ämnet. Exempelvis har Duggal-Sharma och Schischke (2007) bett respondenter om deras 

bedömning av vad som uppfattas som manliga respektive kvinnliga egenskaper och sedan 

kompletterat detta resultat med ytterligare stöd från tidigare genusstudier. Med manligt och 

kvinnligt avses vad som uppfattas vara typiskt för män respektive kvinnor. 
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De egenskaper som klassificeras som manliga brukar i vardagligt språk benämnas som ”hårda” 

egenskaper (Bryman & Bell, 2005). Att vara målriktad, ha ett starkt självförtroende och att vara 

konkurrensinriktad ses som manligt. En typisk man arbetar ofta med en skarp blick och med ett 

stort fokus på uppgiften. Det manliga arbetssättet är ofta analyserande och rationellt och Att 

vara riskbenägen och ta snabba beslut visar på att det är en manlig egenskap att vara 

handlingskraftig. Kontroll är också en egenskap som förknippas med män. (Alvesson, 2009; 

Linghag, 2009; Duggal-Sharma & Schischke, 2007; Bryman & Bell, 2005; Grant, 1988; Maupin, 

1993) Flertalet av dessa manliga egenskaper nämns också i en statlig utredning som handlar om 

arbetslivet i Sverige de senaste 50 åren (SOU 1999:69). 

Kvinnliga egenskaper kallas till motsats mot manliga för ”mjuka” egenskaper (Bryman & Bell, 

2005). Typiskt kvinnliga egenskaper är att gärna samarbeta och kompromissa vid förhandlingar. 

Det kvinnliga arbetssättet är försiktigt och noggrant. Andra arbetsmässiga egenskaper som ses 

som kvinnliga är att se till helheten och att ha en förmåga att organisera arbetet samt en större 

simultanförmåga än den manliga sidan. En typisk kvinna är mån om att vara till lags och vara 

laglydig och visar därför tålamod och en hög toleransnivå. En annan kvinnlig egenskap är att 

lyssna till andras behov och att vara servicemedveten. (Alvesson, 2009; Linghag, 2009; Duggal-

Sharma & Schischke, 2007; Grant, 1988) Ytterligare egenskaper som uppfattas som kvinnliga är 

lyhördhet, ödmjukhet och emotionalitet (Duggal-Sharma & Schischke, 2007; SOU 1999:69).  

En förklaring till indelningen i mjuka och hårda egenskaper är att kvinnor och män generellt 

uttrycker känslor på olika sätt. Kvinnan ses som den mer känslosamma och emotionella och 

visar därför mer känslor. Därmed ses kvinnan som den svaga, mjuka och mannen som den 

starka, hårda. Det är alltså omgivningen som konstruerar hur kvinnor och män beter sig, vilket 

styrks med att psykologer menar att känslorna är de samma, det är bara sättet att uttrycka dem 

som varierar. Känslor kan därför ses som ett medel genom vilket män och kvinnor förmedlar 

genus.  (Smith et al., 2003)  

Uppdelningen av egenskaper i manligt och kvinnligt är grundläggande för studien. Viktigt är 

däremot också att ha kunskap om vilka egenskaper som är framgångsrika inom 

revisionsbranschen. Enligt McKnight och Wright (2011) anses uppsättningen av egenskaper 

vara en mycket viktig faktor för att en revisor ska bli framgångsrik. Egenskaperna bör bidra till 

att skapa effektiva arbetsprocesser samt till att bygga starka kundrelationer.  McKnight och 

Wright har undersökt högpresterande revisorer i USA och vilka egenskaper dem besitter som på 

så vis kan klassificeras som framgångsrika. I jämförelse med lågpresterande revisorer visar 

högpresterande revisorer på stora andelar av teknisk kunskap, kundrelationskunskap och 
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professionellt beteende. Även karriärorientering är en egenskap som har betydelse för en 

revisors framgång (Alvesson, 2009; Elg & Jonnergård, 2011; Linghag, 2009). Dessutom är 

ledarskap en naturlig del av att vara delägare, direkt via formella poster eller indirekt via 

förebilder (Alvesson, 2009; Mukhatar, 2002).  

3.5.3 Teknisk kunskap 

Teknisk kunskap är grundläggande i revisionsbranschen, vilken introduceras redan på 

assistentnivå eller till och med på utbildningsnivå på universitet och högskolor. Teknisk kunskap 

kännetecknas av att revisorn är en god problemlösare genom att utveckla praktiska lösningar på 

problem som uppstår hos kunden. En högpresterande revisor, så som en delägare, behöver ha 

hög praktisk kunskap och vara uppdaterad med nya processer och regleringar inom 

redovisning, då denne analyserar finansiella rapporter. (McKnight & Wright, 2011) Teknisk 

kunskap ses enligt Fagerfjäll (2003) som en manlig egenskap. Han menar att kvinnor inte 

intresserar sig för affärer och därmed inte har samma intresse för att lösa relaterade problem. 

Vidare bedöms revisorns effektivitet av hur väl arbetet håller sig inom budget och antalet 

fakturerbara timmar (McKnight & Wright, 2011).  

3.5.4 Ledarskap  

För att bli delägare krävs goda egenskaper inom ledarskap eftersom delaktighet i styrandet av 

revisionsfirman är en del av delägarskapet (Mukhatar, 2002). Forskare har undersökt skillnader 

mellan olika ledarskapstilar och skillnader mellan könen. Eales-White (1996) nämner i sin 

framställning om hur ett effektivt team byggs upp, att ett väl fungerande team bland annat 

kräver bra ledarskap. Han har delat in ledarskap i tre olika stilar, nämligen kontrollerande, 

stöttande och gruppinriktad. De olika ledarskapstilarna bygger på personens egenskaper och 

hur denne hanterar sin ledande position.  

Mukhatar (2002) har studerat skillnader i kvinnligt och manligt ledarskap och deras olika 

egenskaper vid styrandet av ägarledda företag i USA. Den första slutsatsen som dras är att 

kvinnor uppfattas som självständiga och inte heller ber om råd och delaktighet av de anställda 

vid beslutsfattande. Samtidigt ses det som manligt att ha en mer avslappnad stil vid 

verksamhetsstyrning och att inte känna ett behov av att godkänna alla slutgiltiga beslut. När det 

gäller att strukturera organisationen har kvinnorna en informell inställning, går på instinkt och 

behåller ”everything in my head”. Motsatsvis tenderar män att vara formella och dokumentera 

alla processer. Vidare bygger kvinnorna upp organisationen utifrån personalens kompetenser 

och specialkunskaper, ”person-based”, medan männen bygger upp avdelningar först och sedan 
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rekryterar utifrån företagets behov, ”function-based”. Mansstyrda organisationer blir därmed 

mer uppdelade, formella och hierarkiska.  

I stora företag behöver ansvar delegeras. Män delegerar ansvar till underordnade i mycket 

större utsträckning än kvinnor, som inte ens delegerar ansvar till specialister. Kvinnor har en 

stark tro på att det slutgiltiga ansvaret för alla verksamheter ligger hos de själva, delägarna. 

Därför tar kvinnor också åt sig vid framgång och räknar sig som personligt ansvarig för det. Vid 

målsättning för verksamheten finns inga större skillnader mellan män och kvinnor. Båda sätter 

upp formella mål och håller sig strikt till dem. Däremot skiljer det sig åt vid personlig 

målsättning. Kvinnor tenderar att sätta stort fokus på sina personliga mål vid beslutsfattande 

och även kvinnans personliga agenda utgår från vilka mål hon vill nå. Män däremot prioriterar 

verksamhetens drift och behov. (Mukhatar, 2002)  

3.5.5 Kundrelationskunskap 

Som revisor bygger en stor del av arbetet på att ha en god relation till sina kunder. Anderson-

Gough et al. (2005) påpekar vikten av att skapa goda kundrelationer, vilket i sin tur leder till 

goda affärer. Revisorn ska visa övertygande förståelse och intresse för kunden. Därmed måste 

revisorn kunna identifiera sig med kundens verkliga bekymmer. Vidare bygger relationer 

mycket på kommunikation vilket innebär att revisorn måste uttrycka sig väl skriftligt och 

muntligt. (McKnight & Wright, 2011) Även övertid, vilket också tyder på lojalitet, kan ses som 

norm i de stora revisionsföretagen. Övertid bidrar till att skapa goda kundrelationer genom 

större tillgänglighet, vilket är viktigt för kunderna. (Anderson-Gough et al., 2005)  

Enligt Anderson-Gough et al. (2005) påverkar bristen på kvinnliga revisorer kunderna till att tro 

att kvinnor i revisionsbranschen är sekreterare, även om de egentligen är revisorer. Att kvinnor 

tas för sekreterare bör ha negativ inverkan på skapandet av kundrelationer. Även Jonnergård et 

al. (2010) diskuterar det faktum att det tycks vara så att kunder väljer manliga revisorer framför 

kvinnliga. Fagerfjäll (2003) menar, som nämnts under rubriken teknisk kunskap, att kvinnor 

skiljer sig från män på det sätt att de inte prioriterar ämnen så som teknik och affärer som ofta 

är centralt i kundernas företag, utan anger dessa vara tråkiga verksamheter. Däremot visar den 

ovanstående presentationen av kvinnliga egenskaper så som att vara servicemedveten, att 

lyssna till andras behov och att vara mån om att vara till lags, att kvinnan faktiskt lägger mycket 

tid på sina kundrelationer.  
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3.5.6 Professionellt beteende 

Kundrelationer och andra arbetsrelaterade relationer främjas av ett professionellt 

tillvägagångssätt. Professionalitet innebär att revisorn behöver uttrycka sig väl, visa respekt, ha 

självförtroende och ta ansvar. (McKnight & Wright, 2011) Professionalitet innebär också ofta att 

klä sig enligt dresscode och att svara på ett professionellt sätt i telefon (Anderson-Gough et al., 

2005). 

McKnight och Wright (2011) menar att en fördel för karriärutvecklingen är om revisorn har en 

syn på sitt arbete som icke-rutinmässigt och inte förlitar sig allt för mycket på standardiserade 

revisionsprocesser. Revisorer med en hög intern ”locus of control” presterar bättre, vilket 

innebär att revisorn har kontrollen inom sig och förlitar sig på sig själv. Med intern ”locus of 

control” tenderar revisorn att belöna sig själv och är mer motiverad och högpresterande. 

Personer som inte ser arbetet som rutin presterar bättre och får mer krävande uppgifter som 

inte går på rutin utan kräver engagemang och kreativitet från revisorn.  

3.5.7 Karriärorientering 

Karriärutvecklingen påverkas av vilka karriärambitioner revisorer har. Efter avslutade studier 

och då det första arbetet inom revisionsbranschen är påbörjat har kvinnor och män liknande 

karriärambitioner. När kvinnor blir äldre förändras ofta deras ambitioner i jämförelse med 

männens.  En faktor som minskar karriärambitionerna är att kvinnor ofta gör omprioriteringar 

när de får barn. (Elg & Jonnergård, 2011) En annan är att kvinnor upplever ett glastak som 

hindrar de från att nå de högsta nivåerna på karriärstegen, vilket leder till att deras ambitioner 

blir mindre än männens (Fagerfjäll, 2003). Kvinnor tenderar även oftare än män att frivilligt 

byta bransch efter några år i revisionsbranschen. De går in med inställningen att de endast vill 

jobba några år för att ”få erfarenheten”, vilket kan kopplas till glastaket. (Fogarty, 1996) Män 

beskrivs därmed som mer karriärorienterade än kvinnor (Linghag, 2009). Män anses även ha 

större karriärmöjligheter på grund av deras självförtroende och känsla för affärer (Jonnergård & 

Stafsudd, 2012). 

En konsekvens av att kvinnor prioriterar sitt arbete mindre än vad män gör eller har lägre 

karriärambitioner, är att de ser annorlunda på utvärderingar. Cheferna ser på grund av detta 

också annorlunda på kvinnors prestation och behandlar därmed deras insatser annorlunda än 

männens. (Elg & Jonnergård, 2011) De olika sätten att se på kvinnor och män i utvärderingar 

kan i sin tur bidra till att männen genom sina till synes högre karriärambitioner, också ges fler 

möjligheter till att göra karriär.  
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3.6 Föräldraskap 

Sedan 1974 har anställda föräldrar rätt till ett flertal månaders föräldraledighet med betalning 

motsvarande en viss andel av sin inkomst. Genom åren har ett flertal lagändringar genomförts. 

(SCB, 2007) Idag har föräldrar rätt till 16 månaders ledighet varav 60 dagar är reserverade för 

vardera föräldern. Föräldrapenningen motsvarar cirka 80 procent av förälderns normala 

inkomst. (Försäkringskassan, 2012)  

Enligt SCB:s undersökning (2007) av föräldraledighet tenderar kvinnor med hög utbildning att 

ta en kort ledighet, mindre än nio månader, men mönstret är inte helt entydigt med de studier 

som gjorts tidigare. Den genomsnittliga föräldraledighetslängden för mammor till barn födda 

1999 var 14,6 månader. SCB gör tolkningen att kvinnor som har ett eftertraktat yrke, med hög 

prestige, innan föräldraledigheten oftare väljer en kort ledighet. Detta kan tolkas som att dessa 

kvinnor vill fortsätta sin karriär och förutser negativa konsekvenser av lång ledighet. De kan 

också uppleva sina arbeten som roliga att återgå till. Dessutom är arbetena ofta lättare att själv 

styra, vilket underlättar föräldraskapet. SCB:s undersökning visar också att kvinnor som har 

tagit lång ledighet har hälften så stor chans att befordras i jämförelse med dem som tar kort 

ledighet.  

Förutom föräldraledighet påverkas kvinnors karriär även av hur tätt deras barn föds efter 

varandra. Kvinnor som skaffar barn med tätt mellanrum ökar möjligheten att göra karriär 

eftersom tiden begränsas då fokus ligger på barnuppfostran. (Dribe & Stanfors, 2010) Hur lång 

föräldraledighet kvinnor tar samt hur tätt de får barn är alltså två faktorer som påverkar 

kvinnors karriärmöjligheter.  

Mannens föräldraskap är inte lika utforskat som kvinnans, vilket är en anledning till att 

ovanstående text enbart behandlar kvinnans föräldraskap (Dribe & Stanfors, 2010). Nedan 

presenteras skillnader och likheter över hur männens och kvinnornas föräldraskap uppfattas i 

revisionsbranschen. 

3.6.1 Föräldraskap ur ett sociokulturellt perspektiv 

I revisionsbranschen är det ofta kvinnan som är hemma med barnen och tar störst 

familjeansvar. Föräldraskap kan alltså vara en av förklaringarna till att kvinnor inte klättrar på 

karriärstegen i samma utsträckning som män, vilket även belyses i många andra artiklar och 

undersökningar. (Lennartsson, 2012; Andersson et al., 2006) Föräldraskapets effekt på 
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karriären kan ses ur ett sociokulturellt perspektiv då viljan att vara föräldraledig påverkas av 

kulturen i branschen (Dribe & Stanfors, 2010). 

Vad en lång föräldraledighet signalerar kan vara väldigt olika i olika yrken. Föräldraledighet kan 

exempelvis vara mer accepterat i vissa yrken och får där inte lika negativa effekter. På 

arbetsplatser där karriärmöjligheter och löneutveckling är mer begränsade för alla arbetstagare 

är det vanligare med att arbetsgivare ordnar så att arbetet fungerar under frånvaroperioder. 

Enligt tidigare studier har det visat sig att lång föräldraledighet kan ge negativa konsekvenser i 

arbetslivet, såsom uteblivna befordringar och långsam löneutveckling för män men inte kvinnor. 

(SCB, 2007) Den nya studien som SCB (2007) utfört visar däremot att även kvinnorna utsätts för 

negativa konsekvenser vid en lång ledighet, vilket kan vara ett tecken på att kvinnor och män 

börjar bedömas mer lika med avseende på familjeansvar.  

Vidare är normen i revisionsbranschen att stanna kvar länge på kontoret på kvällarna. I 

branschen är också goda sociala egenskaper och socialisering av stor betydelse vid utvärdering 

och befordring. Att vara en så kallad god lagmedlem kan vara svårt för den som är föräldraledig. 

Detta påverkar möjligheten, alternativt viljan, till att skaffa och uppfostra barn. (Anderson-

Gough et al., 2005) Utöver att delta i sociala sammanhang anses övertidsarbete också som ett 

tecken på lojalitet och ambition. Forskning visar att familjeansvar reducerar individens 

karriärmöjligheter då en revisor förväntas vara ständigt tillgänglig. (Elg & Jonnergård, 2011)  

Att prioritera familjen kopplas alltså enligt ovanstående studier samman med låg lojalitet 

gentemot företaget. Eftersom det är kvinnan som vanligtvis tar störst ansvar för familjen, blir 

förutsättningarna att visa lojalitet sämre för kvinnor än för män i revisionsbranschen. Bland 

annat uttrycker en studie att arbetsgivare i branschen ofta har uppfattningen att kvinnor med 

barn prioriterar ned karriären och arbetet även om så inte är fallet (Anderson et al., 2006). 
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4. Empiri & analys 

Nedan redogörs för den empiriska delen av uppsatsen. Resultaten från experimentet och intervjuerna presenteras samt 
analyseras utifrån referensramen. 

4.1 Redovisning av experiment 

Avsikten med experimentet är att undersöka vilka föreställningar det finns hos de auktoriserade 

revisorer, som inte är delägare, i revisionsbranschen. Som beskrivits i metodkapitlet undersöks 

om kön, genus samt föräldraskap i sig har någon betydelse för vem som väljs till delägare. 

Experimentets svarsfrekvens och dess bortfall har analyserats tidigare i metodkapitlet.  

Respondenternas uppgift var att utifrån beskrivningar av delägarkandidater rangordna deras 

möjlighet att bli delägare. Den kandidat som uppfattas ha högst möjlighet har respondenten 

placerat som nummer 1. Den kandidat som anses ha lägst möjlighet har respondenten placerat 

som nummer 2, 4 eller 8, beroende på antalet kandidater som är aktuellt i enkäten. I de fall 

respondenten har upplevt att kandidaterna haft lika stora möjligheter att bli delägare har 

respondenten kunnat placera kandidaterna på samma möjlighet, exempelvis rangordna två 

personer till högsta möjlighet. Enkäterna finns bifogade i bilaga 5. 

Kvinnor och män har i stor utsträckning samma uppfattningar vid rangordningen och därför 

analyseras deras uppfattningar endast separat där skillnader finns mellan könen. 

Datan som samlats in är ordinaldata och vid rangordning av värden saknas matematisk 

innebörd. Därför är det endast relevant att jämföra kandidaterna i förhållande till varandra 

(Djurfeldt et al., 2003). Av den anledningen presenteras experimentets resultat först genom den 

rangordning som respondenterna gjort enligt medianen. Därefter presenteras den rangordning 

som blir resultatet av typvärdet, majoritetens val. Typvärdet kan läsas av i samma tabell som 

medianen redovisas i, men vi har även valt att göra en ny tabell för att åskådliggöra 

rangordningen tydligare. Beräkningar om undersökningens signifikansnivå (0,05) har utförts 

utifrån medelvärde och standardavvikelser, för att slutsatserna ska gälla de revisorer som inte 

är delägare i urvalet (Djurfeldt, 2003). Huruvida resultaten är signifikanta eller inte redovisas 

löpande i texten. 
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4.1.1 Experiment 1a – egenskapernas betydelse  

 

Figur 4.1. Rangordning av delägarkandidater enligt experimentgruppens median. 

 Kvinnor 26 % Män 74 % Totalt 

X – manliga egenskaper 1 1 1 

X – kvinnliga egenskaper 2 2 2 

Tabell 4.1. Rangordning av delägarkandidater enligt experimentgruppens typvärde. 

Enligt experimentgruppens rangordning har kandidaten med manliga egenskaper högre 

möjlighet att bli delägare (medianen (M)=1) än kandidaten med kvinnliga egenskaper (M=2).  

Rangordningen blir den samma oavsett om den sker genom presentation av medianen eller 

typvärdet. 

 

Figur 4.2. Rangordning av delägarkandidater enligt kontrollgruppens median. 

 Kvinnor 45 % Män 55 % Totalt 

Kvinna – manliga egenskaper 1 1 1 

Man  – manliga egenskaper 1 2 1 

Man – kvinnliga egenskaper 3 3 3 

Kvinna – kvinnliga egenskaper 4 3 3 

Tabell 4.2. Rangordning av delägarkandidater enligt kontrollgruppens typvärde. 
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Även enligt kontrollgruppens rangordning har de två kandidaterna med manliga egenskaper 

högre möjlighet att bli delägare (M=2) än de kandidaterna med kvinnliga egenskaper (M=3). 

Rangordningen blir den samma oavsett om den sker genom presentation av medianen eller 

typvärdet.  

Experimentets resultat är således att könet inte har någon signifikant betydelse. De kandidater 

som har manliga egenskaper rangordnas ha signifikant högre möjlighet att bli delägare än de 

kandidater som har kvinnliga egenskaper. 

4.1.2 Experiment 1b – föräldraskapets betydelse  

 

Figur 4.3. Rangordning av delägarkandidater enligt experimentgruppens median. 

 

 

Tabell 4.3. Rangordning av delägarkandidater enligt experimentgruppens typvärde. 

Enligt experimentgruppens rangordning har kandidaten utan barn (M=1) lika stor möjlighet att 

bli delägare som kandidaten med barn (M=1). Rangordningen blir den samma oavsett om den 

sker genom presentation av medianen eller typvärdet. 

 Kvinnor 26 % Män 74 % Totalt 

X – barn 1 1 1 

X – inga barn 1 1 1 
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Figur 4.4. Rangordning av delägarkandidater enligt kontrollgruppens median. 

 

 

 

Även enligt kontrollgruppens rangordning har kandidaterna utan barn (M=1) lika stor möjlighet 

att bli delägare som kandidaterna med barn (M=1). Rangordningen blir den samma oavsett om 

den sker genom presentation av medianen eller typvärdet.  

Resultatet från experimentet är således att könet inte uppfattas ha någon signifikant betydelse 

för möjligheten till delägarskap.  Huruvida kandidaten har barn eller inte är också utan 

signifikant betydelse, då respondenterna svarar att kandidaterna har samma möjlighet.  

4.1.3 Experiment 2 - egenskapernas och föräldraskapets gemensamma betydelse  

 

 

Figur 4.5 Rangordning av delägarkandidater enligt experimentgruppens median. 

 Kvinnor 45 % Män 55 % Totalt 

Kvinna – barn 1 1 1 

Man – barn 1 1 1 

Man – inga barn 1 1 1 

Kvinna – inga barn 1 1 1 

Tabell 4.4. Rangordning av delägarkandidaters enligt kontrollgruppens typvärde. 
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Enligt experimentgruppens rangordning uppfattas kandidaten med barn och manliga 

egenskaper ha störst möjlighet att bli delägare (M=1). Därefter placeras kandidaten utan barn 

och manliga egenskaper (M=1,5). De båda kandidaterna med kvinnliga egenskaper uppfattas ha 

lägst möjlighet att bli delägare (M=2). Rangordningen blir den samma oavsett om den sker 

genom presentation av medianen eller typvärdet. 

 

 

 

Figur 4.6. Rangordning av delägarkandidater enligt kontrollgruppens median. 

 Kvinnor 15 % Män 85 % Totalt 

X – barn – kvinnlig 1 1 1 

X – inga barn – manlig 1 1 1 

X – barn – kvinnlig 3 2 2 

X – inga barn - kvinnlig 3 2 2 

Tabell 4.5. Rangordning av delägarkandidater enligt experimentgruppens typvärde. 
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Enligt kontrollgruppen rangordnas mannen med barn och manliga egenskaper att ha störst 

möjlighet att bli delägare (M=2). Därefter placeras de två kandidaterna som är kvinnor och har 

manliga egenskaper (M=3). Resterande kandidater, alla med kvinnliga egenskaper och den 

kandidaten som är man, utan barn och med manliga egenskaper uppfattas ha lägst möjlighet att 

bli delägare (M=4). 

Vid jämförelse av rangordning enligt medianen och typvärdet skiljer rangordningen sig åt. Dock 

syns samma rangordning som enligt medianen om procentenheterna som ligger bakom 

typvärdet studeras. Som nämnts ovan är det relevanta att jämföra kandidaternas placering i 

förhållande till varandra.   

I experimentgruppen utnämns kandidater med manliga egenskaper, oavsett om de har barn 

eller inte, ha signifikant högre möjlighet att bli delägare än de kandidaterna med kvinnliga 

egenskaper. Även i kontrollgruppen rangordnas de manliga egenskaperna högst av samtliga, 

oavsett kön men här väljs de kandidater som har barn före dem som inte har barn. Däremot är 

skillnader i kontrollgruppens rangordning inte signifikanta.  

Experiment 2 är inte statistiskt säkerställt då rangordningen i kontrollgruppen inte är 

signifikant. Det som experimentet antyder är att könet har betydelse eftersom kandidaterna som 

representeras av man och kvinna i kontrollgruppen placeras annorlunda i experimentgruppen.  

De kandidater som har manliga egenskaper rangordnas ha högre möjlighet att bli delägare än de 

kandidater som har kvinnliga egenskaper. Vidare finns det skillnader i hur kvinnor och män 

rangordnar de revisorer som har manliga egenskaper när könen visas i kontrollgruppen. Män 

rangordnar revisorer med manliga egenskaper och barn högst oavsett kön medan kvinnor 

rangordnar mannen med manliga egenskaper utan barn högst. Kvinnan placerar även kvinnan 

med barn och manliga egenskaper högt.  

 Kvinnor 23 % Män 77 % Totalt 

Kvinna – barn - manlig 3 1 1 

Man - barn – manlig 7 1 2 

Kvinna – inga barn – manlig 3 2 3 

Man – inga barn - manlig 1 4 3 

Man – barn - kvinnlig 7 4 4 

Kvinna – barn – kvinnlig 7 4 4 

Kvinna – inga barn - kvinnlig 7 4 4 

Man – inga barn - kvinnlig 7 4 4 

Tabell 4.6. Rangordning av delägarkandidater enligt kontrollgruppens typvärde. 
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4.1.4 Analys av experiment 

Analysen utgår främst från experiment 1 eftersom det är statistiskt säkerställt.  

Enligt referensramen kopplas oftast män samman med manliga egenskaper och då manliga 

egenskaper premieras kan föreställningar om män vara en anledning till att fler män än kvinnor 

är delägare. I revisionsbranschen är mannen norm snarare än kvinnan, vilket borde innebära att 

om manliga egenskaper kopplas ihop med män väljs män framför kvinnor. Däremot visar 

experiment 1 att könet inte har någon betydelse, vilket motsäger den faktiska statistiken och 

referensramen. 

Manliga egenskaper uppfattas alltså som mest framgångsrika, oavsett vilket kön som anges och 

oavsett om könet anges eller inte. Slutsatsen som kan dras är att könet inte har någon inverkan 

på vilka egenskaper som premieras. I en förenklad situation så som i experimentet, väljs alltså 

delägare ut på grund av sina egenskaper, inte på grund av sitt kön. I det fall respondenterna inte 

hade känt till egenskaperna, vet vi inte om könet spelar någon roll. Om det är så att 

respondenternas föreställningar är att män är manliga och kvinnor är kvinnliga, så väljs mannen 

före kvinnan.  

Experimentet tyder på att vetskap om att kandidaten är förälder inte påverkar möjligheten att 

bli delägare negativt. Likadant visar de delägare som vi har intervjuat vilka samtliga har barn, att 

föräldraskapet i sig inte har någon betydelse, se senare i kapitlet. Uppfattningarna i 

undersökningen motsäger referensramen såtillvida att experimentet inte bevisar att kvinnor 

med barn uppfattas som mindre lojala mot företaget och inte heller att barn medför försämrade 

karriärmöjligheter. Därmed uppfattas inte män ha större möjlighet till delägarskap än kvinnor 

med barn, vilket däremot referensramen antyder. Vidare tar referensramen upp 

föräldraledighet som en negativ faktor på karriärutvecklingen men just föräldraledighet 

undersöks inte i experiment. Föräldraledighet är dock en del av föräldraskap och revisorernas 

föreställningar kan indirekt tolkas som att föräldraledighet inte försämrar själva möjligheten att 

bli delägare.  

Det andra experimentet är inte statistiskt säkerställt. Spridningen i svaren kan bero på att när en 

mer komplex bild ges av en kandidat (kombination av egenskaper och barn) går 

föreställningarna mer isär. 

Sammanfattningsvis visar experimentet att kön inte har någon signifikant betydelse vid val av 

delägare. Det faktum att delägarkandidaten har barn har inte heller någon signifikant betydelse, 
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eventuellt är det fördelaktigt. Därmed motsäger de auktoriserade revisorernas föreställningar 

om kön och barn referensramen. Manliga egenskaper premieras däremot, vilket innebär att 

egenskaperna är den avgörande faktorn för vem som väljs till delägare.  

4.2 Redovisning av intervjuer  

Avsikten med intervjuerna är att undersöka delägarnas uppfattningar om vad de tror har lett 

dem till delägarskap och vilka egenskaper och beteenden de anser har varit framgångsfaktorer. 

Delägarna har även beskrivit vilka egenskaper och beteenden som är typiska för delägare i 

revisionsbranschen. Beskrivningar analyseras nedan utifrån referensramen och delas in i vad 

som anses typiskt manligt och kvinnligt. Delägarna som är män benämns med M och kvinnorna 

med K. 

4.2.1 Karaktäristiska drag 

Bakgrund och framgångsfaktorer   

M1 som är 62 år har varit aktiv i flera branscher, såsom marknadsföring, utbildning och IT, 

innan han blev revisor och så småningom bildade en egen revisionsfirma. M1 klev in i ett av de 

stora revisionsbolagen som delägare med sin egen kundstock. Han prioriterar att bestämma 

över sig själv och sin situation och vill därför inte vara anställd. Vidare tycker M1 att jobbet som 

revisor har blivit mer ensamt ju högre upp i hierarkin han har kommit. Som ”siste man” är det 

viktigt att vara stark i sin tro och inte vela för mycket, eftersom det inte finns någon att diskutera 

med.  M1 tror att det mest avgörande för hans karriär är att han har haft tur med vilka kunder 

han fått samt att han har vågat säga ja när andra sagt nej. En ytterligare anledning till att han 

blev delägare var hans kompetens inom IT.  

M2 som är 47 år har arbetat i revisionsbranschen sedan han avslutade sin utbildning. Idag är 

han kontorschef på sin arbetsplats. M2 har under sin tid som revisor byggt upp en stor 

kundstock. Ytterligare en anledning till att han blev delägare tror han är att han tog tag i frågor 

som ingen annan gjorde, han ”fann en lucka”. Han tog nämligen ett stort byråansvar och 

engagerade sig i personalfrågor vilket gjort att han också har fått visa sina ledaregenskaper. 

M3 som är 52 år har sedan sin utbildning arbetat som revisor på samma revisionsföretag. M3 

upplever att han är bra på att skapa kundrelationer samt att han har goda ledaregenskaper, vilka 

han tror är de främsta anledningarna till att han har blivit delägare. M3 menar också att 

drivkraft och engagemang för kunderna och verksamheten är viktiga egenskaper för att nå 
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delägarskap, vilket även är något som M3 önskar att nyrekryterade besitter. Han ser även att 

engagemang utanför jobbet är en fördel, till exempel i en idrottsförening.  

M4 som är 51 år tillbringade några år inom militären innan han utbildade sig och blev revisor. 

Sedan M4 fick revisorstiteln har han arbetat på olika revisionsbyråer och är idag kontorschef på 

den byrå där han arbetar. Han har under hela sin karriär engagerat sig i verksamheten så som i 

personalfrågor, rekrytering och olika typer av planeringsansvar. M4 tycker att det är kul att 

engagera sig i sådana frågor och tror att det är en av anledningarna till att han idag är delägare. 

Även M4 anser att den övergripande egenskapen för att göra karriär i branschen är att generera 

omsättning till firman genom kunder och att sätta firmans behov främst.  

K1 är idag 42 år. Efter att K1 utbildat sig till civilekonom arbetade hon som revisorsassistent en 

tid, för att sedan ta ett uppehåll från revisionsbranschen och arbeta utomlands. Hon kom efter 

några år tillbaka till revisionsföretaget och arbetade sig snabbt uppåt till att idag vara delägare. 

K1 upplever sig själv som en bred revisor vilket hon tror är en av anledningarna till att hon blivit 

delägare. K1 upplever att hon har bra relationer till sina kunder. Till de större kunderna bygger 

hon närmare relationer eftersom de träffas ofta. Hon tycker att nätverkande är viktigt och att 

bygga på redan befintliga relationer. Samtidigt menar K1 att hon har haft tur i sin karriär och att 

hon har lyckats göra saker vid rätt tidpunkt. Ett exempel på detta är att K1 har haft en chef som 

hon upplever har framhävt henne som en lämplig delägare.  

Även K2 som är 46 år har varit aktiv i olika branscher. Hon började sin revisorskarriär som 

revisorsassistent direkt efter att hon hade utbildat sig. Hon tröttnade dock och började jobba 

som redovisningschef i en annan bransch istället. Efter några år sökte hon sig tillbaka till 

revisionsbranschen och blev auktoriserad revisor ganska snabbt. K2 tror på sig själv. Hon 

upplever att hon vågar ta ansvar och att hon har förmågan att tränga sig ut ur mängden. Vidare 

menar hon att en delägare bör kunna tillföra något till företaget. Vad detta ”något” är kan vara 

individuellt. Till exempel nämner K2 att social förmåga för att knyta kundrelationer, stor teknisk 

kompetens eller naturligt ledarskap är önskvärt hos en delägare. En kombination av dessa tre 

egenskaper är mest önskvärt. Den egenskap K2 anser har lett henne till delägarskap, utöver 

hennes kundstock, är att hon är en naturlig ledare. 

K3 är 50 år och har arbetat för samma revisionsföretag sedan utbildningen. K3 tror att de 

personliga egenskaper som vägt in i hennes arbetsroll är hennes engagemang, driv samt 

förmåga att bli färdig och leverera i tid. K3 ser även engagemang utanför arbetet som viktigt. 

Hon tror att det är nästintill nödvändigt att ha andra engagemang än jobbet eftersom hon då inte 
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tänker på sitt arbete på fritiden. Vidare tror även K3 att tur har vägt in mycket i hennes väg till 

delägarskap genom att hon ”har varit på rätt ställe vid rätt tillfälle”. Precis som för K1 lyfte K3:s 

chef fram henne till delägarskapet. K3 tror också att det har varit en fördel för henne att hon har 

haft stora företag som kunder och att hon hamnade på några bra uppdrag som drog fram henne 

och gav henne erfarenhet i början av karriären. 

Analys av bakgrund och framgångsfaktorer 

Männen lyfter fram likartade egenskaper som har varit avgörande för deras delägarskap. Enligt 

referensramen är likhet i revisionsbranschen vanligt då delägarna förväntas agera och vara på 

ett visst sätt. Samtidigt menar några av respondenterna att de upplever en del olikheter i 

delägargrupperna, vilket presenteras senare i kapitlet.  Kundrelationer och ledarskap är för 

männen en viktig del i deras framgång, vilket även enligt referensramen är en stor del av 

revisionsarbetet och diskuteras djupare senare i kapitlet. Vidare visar M1 på den kvinnliga 

egenskapen ödmjukhet genom att lyfta fram just tur som en viktig del i att han har blivit 

delägare. M1 hävdar att han har haft tur med sin kundstock men det kan även bero på att vissa 

kunder hellre har en man som revisor, som referensramen anger. 

Engagemang i verksamheten och drivkraft är andra egenskaper som nämns av männen. 

Engagemang kan enligt referensramen kopplas till att män uppfattas vara mer intresserade av 

affärer än kvinnor. Engagemang kan även kopplas till kvinnliga beteenden så som att vara 

servicemedveten och lyhörd gentemot medarbetarna. Således kan engagemang tolkas som 

delvis manligt och delvis kvinnligt. Engagemang kan också kopplas till professionellt beteende, 

vilket bland annat innebär att delägarna har varit beredda att ta ansvar och därmed fått mer 

krävande uppgifter som har utvecklat dem. Vidare kan drivkraft enligt referensramen kopplas 

till de manliga egenskaperna handlingskraftig och målinriktad. Även kontroll och formellt 

styrande av organisationer är typiskt manligt. Slutligen kan den manliga egenskapen 

självförtroende kopplas ihop med respondenternas uttryck: ”att våga säga ja” och ”stark i sin 

tro” eftersom självförtroende är samma som att tro på sig själv och att kapaciteten finns att klara 

av saker. Även riskbenägenhet som är manligt kan kopplas till uttrycket.  Dock kan stark i sin tro 

även innebära att en person förlitar sig mest på sig själv, vilket är typiskt kvinnligt.  

Självförtroende som enligt referensramen kopplas ihop med män, lyfts av K2 fram som viktigt 

för att hon har nått delägarskap. K1 och K3 lyfter istället fram tur, precis som M1. För att hårdra 

det kan deras uppfattning om tur bero på ödmjukhet samt att de saknar tro på sig själva. Både 

ödmjukhet och sämre självförtroende är kvinnliga egenskaper enligt referensramen, vilket 
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innebär att det oavsett är kvinnligt att framhäva tur. Kvinnorna lyfter precis som männen fram 

kundrelationer som centrala, i överensstämmelse med referensramen. Även ledaregenskaper 

lyfts fram av K2. Vidare beskriver kvinnorna nätverksrelationer och relationer till kollegor som 

viktiga för att kvinnorna har blivit delägare, vilket bland annat tyder på att kvinnorna är måna 

om att vara alla till lags och dessutom samarbetsvilliga, två kvinnliga egenskaper. Kvinnorna 

nämner också att de har blivit framlyfta av sina närmaste chefer vilket tyder på att de har lyckats 

utnyttja sitt nätverk i syfte att utvecklas karriärmässigt enligt referensramen. Dessutom lyfter 

K3 precis som M3 fram de manliga egenskaperna engagemang och driv, vilket förklarats ovan.  

Sammanfattningsvis är skillnader mellan delägarna avseende vilket kön de tillhör svåra att se. 

Den största skillnaden är att fler kvinnor än män har lyft fram tur samt relationer på 

arbetsplatsen, vilket är kvinnligt, medan fler män än kvinnor har lyft fram engagemang i 

verksamheten, vilket är manligt. Faktum är att alla har lyckats bli delägare och att 

kundrelationer är den enda framgångsfaktor som samtliga delägare nämner. Därmed kan 

förmågan att skapa eller bibehålla kundrelationer ses som essentiell och resterande faktorer 

som förstärkande, vilka lett respondenterna till delägarskap. Spetskompetens nämns också som 

något som kan leda till delägarskap. Av de respondenter som har intervjuats är det enbart M1 

som har blivit delägare till följd av sådan kompetens.  

Teknisk kunskap 

Respondenterna har lyft fram teknisk kompetens som en önskvärd komponent hos en 

delägarkandidat. I detta fall innebär det kunskap inom revisions- och redovisningsfrågor samt 

andra närliggande områden. Den tekniska kunskapen ses som ett grundläggande krav menar K1, 

K2, K3 och M4 och det är utöver denna kunskap som andra egenskaper väger in. Teknisk 

kunskap krävs för att inte tappa kundens förtroende. Därför behöver den blivande delägaren ha 

arbetat ett antal år för att erhålla den erfarenhet som krävs. M2 menar att ”för den som vill göra 

en väldigt snabb karriär kanske inte revisionsbranschen är den allra bästa”. 

Som nämnts tidigare menar K2 att det finns delägare som är ”nischade” och har väldigt stor 

teknisk kompetens, vilket i dessa fall är anledningen till att de har blivit delägare. Vidare menar 

M1 att delägarna oftast får de största uppdragen och att utan teknisk kompetens ”är man 

utslagen redan på den nivån”. M1 anser också att det är viktigt att förstå detaljerna i en revision 

och att ha detaljkunskap. Med det följer förmågan att kunna prioritera, vilket krävs för en 

delägare.   
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M3 ser även noggrannhet som en självklar egenskap. Flera av respondenterna upplever det som 

att kvinnor generellt sett är mer noggranna än män och ”gräver sig ner i minsta detalj”. 

”Petigheten” skapar problem för kvinnor när de vill nå högre hierarkiska nivåer eftersom 

exempelvis delägarskap kräver mer överblick och förmåga att endast fokusera på det väsentliga. 

Det kan således bli ett problem i kundrelationer då kunden inte orkar lyssna på ”petitesser” 

enligt M1.  

Vidare menar M3 att kunskap om den marknad delägaren agerar på krävs. Även affärsmässighet 

kan kopplas till teknisk kunskap, vilket flera respondenter betonar som viktigt för en delägare. 

Kunskap om marknaden och affärsmässighet diskuteras också under andra rubriker i kapitlet.   

Analys av teknisk kunskap 

Teknisk kunskap kan tolkas som manligt om betydelsen är affärer, relaterade problem och 

kunskap om marknaden eftersom män anses vara mer intresserade av dessa områden och 

dessutom anses ha en mer analytisk förmåga, enligt referensramen. Samtidigt kan teknisk 

kunskap även tolkas som kvinnligt eftersom detaljer och regler enligt M1 passar kvinnor, vilket i 

sin tur kan kopplas till att kvinnor uppfattas som mer noggranna, laglydiga och måna om att vara 

till lags, enligt referensramen. 

Enligt referensramen är noggrannhet en kvinnlig egenskap precis som laglydighet. M1:s 

förklaring angående ”petighet” kan vara en rimlig orsak till att det finns färre kvinnor 

representerade i delägarkretsen. Huruvida det är en uppfattning om kvinnor eller en faktisk 

observation är oklart men både uppfattningen och den faktiska egenskapen bör vara till nackdel 

för kvinnor på högre hierarkiska nivåer. Även experimentets resultat visar att kvinnliga 

egenskaper upplevs sänka karriärmöjligheterna och i kvinnliga egenskaper ingår som ovan 

nämnts noggrannhet och laglydighet. Enligt respondenterna, exempelvis K1, är de flesta 

nyanställda idag kvinnor. Om kvinnor är mer noggranna och om noggrannhet är en nackdel är 

frågan hur utvecklingen i delägarkretsen kommer se ut framöver, då fler kvinnor än män idag 

väljer att jobba på revisionsbyråer. 

Sammanfattningsvis tolkas således teknisk kunskap delvis som manlig och delvis som kvinnlig.  

Ledarskap 

Ledarskap har under intervjuerna presenterats som en del av att vara delägare. Även om 

delägaren inte har någon utnämnd chefspost ses han eller hon som en informell ledare och 
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förebild. Det är delägaren som tar del av det resultat medarbetarna presterar och därmed ligger 

det i delägarens intresse att främja medarbetarnas prestation.  

M1 anser sig inte ha varit speciellt involverad i ledarskapsfrågor men som delägare uppfattas 

han ändå som en förebild. M1 tycker att jobbet som huvudansvarig revisor gör honom till ”siste 

man. Då är det viktigt att vara stark i sin tro och inte vela för mycket, eftersom det inte finns 

någon att diskutera med”. M1 känner att det är svårt att överlämna ansvar till andra men har 

blivit tvingad till det efterhand för att hinna med. M1 menar också att det gäller att ”plocka den 

personal som är lämplig för jobben”, för att våga skapa förtroende för medarbetarna. Som 

nämnts tidigare tycker inte M1 om när beslut fattas över hans huvud. Därmed känner han ett 

behov av att vara delaktig i alla beslut. Vidare menar M1 att han känner sig personligt ansvarig 

för byråns resultat då de individuella resultaten läggs ihop till en helhet.   

M2 menar att bra ledarskap kan leda till delägarskap. I sitt arbete som kontorschef arbetar M2 

ur ett byråperspektiv. Han lägger stort fokus på att motivera personalen och få den till att känna 

att arbetet är roligt. Han vill även kommunicera ut byråns mål så att de anställda har förståelse 

för arbetsuppgifterna, känner sig delaktiga och informerade samt ställer upp på att arbeta mot 

målen. M2 vill ge personalen möjlighet att utvecklas och möjlighet att satsa på delägarskap eller 

annan framgång.  

M2 delegerar flera uppdrag till sina kollegor på grund av sin roll som kontorschef. Däremot har 

han ett visst kontrollbehov och följer gärna löpande upp de uppdrag han är ansvarig för. När det 

gäller att fatta beslut har M2 olika tillvägagångssätt beroende på beslutets betydelse. Vid mer 

oviktiga beslut fattar M2 dem snabbt. När det gäller att fatta beslut som rör verksamheten ser 

M2 ur ett politiskt perspektiv då det gäller att övertyga flera personer och kompromissa för att 

förankra beslutet. Han menar även att om besluten ska accepteras av hela organisationen, måste 

alla delägare vara delaktiga i beslutsprocessen för att inte försämra verksamhetens utveckling. 

Därför har delägarna också ett gemensamt ansvar för resultatet i företaget.   

Även M3 menar att ledarskap är något som har varit avgörande för hans steg till delägarnivå. M3 

beskriver sitt ledarskap som coachande, då han har bakgrund i idrottsverksamhet. Mycket fokus 

ligger på medarbetarna och att få dem att växa. M3 delegerar så mycket som möjligt men är 

öppen för diskussion. Han menar att medarbetarna vid en slutgenomgång av en granskning 

presenterar vilka punkter de anser är viktiga och ”förhoppningsvis har de lyft upp en fråga och 

själv fattat ett beslut som jag också håller med om”. M3 har förtroende för sina medarbetare men 

menar samtidigt att det yttersta ansvaret ligger hos honom. Vidare menar M3 att det inte går att 
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vara delaktiga i alla beslut som tas i delägarkretsen, dock har han lätt för att fatta beslut. 

Slutligen känner M3 sig personligt ansvarig för de resultat företaget gör.  

M4 uttrycker spontant att han leder de anställda genom ”management by fear”, det vill säga att 

han har en rak och bestämd ledarskapsstil. Däremot låter han medarbetarna ha ett visst 

inflytande vid beslut, vilket han tror kan motivera personalen mot att arbeta för att det ska gå 

bra för företaget. Exempelvis är medarbetarna delaktiga när företaget ska sätta upp ett mål eller 

upprätta en affärsplan. M4 vill även vara ett gott föredöme och visa för medarbetarna att de får 

lön för mödan, till exempel delägarskap. M4 låter personalen ha mycket frihet under ansvar, de 

får själva planera sin tid så länge arbetet blir gjort. När han märker att arbetet inte blir gjort i tid 

gör han en ”kontroll”, men menar att han nog är en av de i branschen som delegerar flest 

uppdrag.  

M4 fattar oftast snabba beslut på känsla, men gör långa listor med för- och nackdelar om det 

finns ett behov av att övertyga någon annan. Han känner inte att han behöver vara inblandad i 

alla beslut i verksamheten men när det gäller företagets målsättningar måste han vara med för 

”annars skulle det inte funka”. M4 känner personligt ansvar för verksamheten särskilt då hans 

personliga balanserade styrkort endast bygger på hur bra det går för verksamheten. 

När det gäller ledarskap tycker K1 att hon är lyssnande och tydlig. En kombination av ”mjuka 

bitar” och ”affärsmässighet” tror hon är viktigt. K1 arbetar mycket med medarbetarna och vill få 

dem att trivas. Hon försöker att dela med sig av ansvaret för kunderna. K1 har stort förtroende 

för sina medarbetare då de utsätts för hårda utvärderingsprocesser, men i slutändan är det hon 

som har ansvaret som påskrivande revisor. Vidare känner K1 att delägarna tillsammans känner 

ansvar för företagets resultat. 

K2 nämner att naturligt ledarskap kan leda till delägarskap. En naturlig ledare tar hand om sina 

medarbetare och är en inspiratör. Som nämnts är ledarskap K2:s starka sida. Som ledare är hon 

öppen och tycker om när det är högt i tak, alla är välkomna in på hennes kontor. Hon är rak och 

bestämd, vilket hon tror handlar om att våga. Hon tror samtidigt att medarbetarna upplever att 

hon gör så mycket hon kan för dem. K2 tror att hennes ledarstil är mjukare än männens. Hon 

menar att hon vill finnas som ett ”skyddsnät” och medarbetarna ska veta att det är hon som tar 

ansvaret. K2 tycker det är viktigt att inspirera andra snarare än att ”använda piskan”. Vidare 

delegerar K2 gärna men hon har samtidigt ett kontrollbehov och följer gärna upp saker så att allt 

blir gjort. För företagets resultat känner K2 sig delaktig och stolt. Vid beslut går K2 mycket på 

magkänsla och fattar snabba beslut.  
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K3 tror att hon tidigare har haft ett större kontrollbehov än hennes manliga kollegor. Hon har 

däremot insett efter hand att ”om man ska överleva som revisor så måste man ha ett visst 

kontrollbehov men det kan inte vara alltför stort(…)vi kan inte revidera allt och har man den 

inställningen så kan man revidera ihjäl sig”. K3 beskriver sitt ledarskap som att ”teamen ska ju 

egentligen göra hela jobbet, jag ska bara glassa runt på möten och vara tillgänglig för frågor”. 

Hon ser även det som sitt mål att stötta och utveckla medarbetarna så att de en gång kan ta över 

firman. K3 har alltid dörren öppen för medarbetarna som kan komma in och ställa frågor.  

Vidare känner K3 sig personligt ansvarig för alla de resultat som hon är inblandad i. Hon anser 

inte att det är det ”pengamässiga” resultatet som väger tyngst, ”det är inte alltid man kan få 

betalt för sitt arbete av kunden”. Hon menar istället att det viktiga är att uppnå önskvärd 

kvalitet.  

K3 känner inte ett behov av att vara delaktig i alla beslut som fattas i verksamheten. Många 

beslut får kontorschefen och avdelningscheferna fatta på egen hand, utan samråd från 

delägarna. Hur K3 går tillväga när hon fattar beslut beror på vilka beslut det gäller. Vissa beslut 

är ”ganska intuitiva, snabba och fasta”, till exempel när det gäller att fatta beslut om teamet ska 

gå vidare i sitt arbete eller inte. När det gäller uppdrag och redovisningsfrågor säger deras 

interna regelverk att de ska ha kollat vissa saker med en skatteexpert eller redovisningsexpert, 

beroende på vad det gäller.  

Analys av ledarskap 

Kopplingar mellan respondenternas beskrivningar och referensramen görs främst utifrån 

manlig och kvinnlig ledarskapstil eftersom egenskaper på ledarskapsnivå skiljer sig något åt från 

det som i allmänhet ses som manliga och kvinnliga egenskaper. 

Vid frågan om delegering av ansvar och beslut svarar samtliga respondenter likartat. Alla 

delegerar mer eller mindre gärna, vilket är en manlig egenskap. De känner ändå ett visst 

kontrollbehov då de har det yttersta ansvaret för verksamheten eller uppdraget och gör gärna 

uppföljningar och kontroller i efterhand. Beteendet kan enligt referensramen ses som kvinnligt 

då de ogärna lämnar ansvar till andra samt förlitar sig mest på sig själva. Flera av 

respondenterna känner en ovilja att delegera men tvingas till det på grund av tidsbrist och att 

det är normen i branschen. Deras förändrade inställning tyder på att de till en början kan ha haft 

ett mer kvinnligt beteende som tvingats ändrats till manligt på grund av branschen. Att delegera 

kan enligt referensramen även innebära att revisorn har kontroll i de fall där hon eller han har 

ett stort förtroende för medarbetaren. Eftersom revisorer har ett lagstadgat ansvar när de 
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skriver under en revisionsberättelse tvingas de medvetet eller omedvetet till ansvar och 

kontroll. När det gäller övriga aspekter finns skillnader mellan delägarnas ledarskapsstil. 

Aspekterna analyseras därför individuellt nedan.  

M1 nämner att han inte kan vela för mycket som huvudansvarig vilket enligt referensramen 

tyder på ett manligt beteende i att ta snabba och rationella beslut. Vidare visar M1 att han har ett 

behov av att vara delaktig i beslut. Delaktighet tillsammans med att han känner sig personligt 

ansvarig för verksamhetens resultat då han känner sig slutgiltigt ansvarig kan kopplas till 

kvinnlig ledarskapsstil.  

M2 och M3 har enligt referensramen en stöttande ledarskapsstil och till viss del även 

gruppinriktad då de vill få medarbetarna att känna sig delaktiga i verksamheten. Gruppinriktad 

kan ses som både manlig och kvinnlig stil med hänsyn tagen till att samarbete, att vara lyhörd 

och att lyssna till andras behov är kvinnligt, medan att delegera ansvar och beslut snarare ses 

som manligt, vilket redan nämnts.  

På delägarnivå beskriver M2 och M4 enligt referensramen ett mer kvinnligt beteende då de vill 

att alla delägare ska vara delaktiga i besluten och ta ansvar för resultatet. Personligt ansvar 

upplevs alltså. M3:s beskrivning är mer manlig när det gäller beslut, liksom M4:s beskrivning när 

det gäller övrig verksamhet. Till exempel tyder M4:s uttryck ”management by fear” på kontroll. 

Vidare har M2 och M4 mer kvinnliga egenskaper som att kompromissa, då de ska övertyga 

andra.  

Precis som några av männen visar kvinnorna ett kvinnligt beteende genom att lägga stort fokus 

på medarbetarna med en enligt referensramen stöttande ledarskapsstil. K1 är som ledare både 

manlig och kvinnlig. ”Lyssna” och ”mjuka bitar” är typiskt kvinnligt medan ”tydlighet” och 

”affärsmässighet” är typiskt manligt. K2 kopplar ”rak” och ”bestämd” med självförtroende vilket 

är ett typiskt manligt mönster samtidigt som hon även använder sig av ett mjukare beteende.  K2 

och K3 kombinerar kvinnlig intuition – magkänsla med ett mer typiskt manligt sätt vid sina 

beslut. Kvinnorna särskiljer sig åt huruvida de känner sig ansvariga för verksamhetens resultat.  

Sammanfattningsvis har respondenterna beskrivit ledarskap relativt likartat, vilket innebär att 

delägarskap främjas genom vissa typiska egenskaper och beteenden. Respondenternas egna 

ledarskapsstilar skiljer sig något men samtliga kombinerar manliga och kvinnliga egenskaper. 

Ansvar för byråns resultat har respondenterna ett mer kvinnligt förhållande till. Det kan bero på 
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att de får utdelning på sina aktier i företagen och har ett personligt intresse i resultatet, vilket 

även det är en kvinnlig egenskap.   

Kundrelationer  

Den egenskap som framkommit under intervjuerna och bedömts som avgörande för framgång i 

revisionsbranschen, är förmågan att skapa goda kundrelationer. Det vill säga att generera 

omsättning till företaget genom fakturerbara timmar. Respondenterna beskriver alla en likartad 

metod för att skapa nya kundrelationer. De skapas genom att delägarna arbetar bra med 

befintliga kunder och rekommenderas vidare av dessa. Även att nätverka genom advokatbyråer, 

banker, föreningar och andra aktiviteter ses som framgångsrika metoder för att erhålla kunder. 

Hur respondenterna beskriver sin hantering av befintliga kundrelationer skiljer sig åt och 

presenteras därför individuellt. 

M1 menar att kontakten med kunden och förmågan att sätta sig in i kundens tankesätt är 

viktigast. M1 beskriver det som att ”förstå vad kunden är ute efter och guida honom genom vårt 

stora regelverk”. Kemin mellan kunden och revisorn är alltså ”oerhört väsentlig” och det är 

viktigt att bygga upp ett förtroende för att behålla kunden långsiktigt. M1 tror också att den som 

trivs i revisionsbranschen är en sorts ”kameleont” och därmed bra på att anpassa sig till olika 

situationer och människor.   

Även M2 ser relationerna till sina kunder som långsiktiga. Han underhåller dem genom att 

ständigt vara tillgänglig samt genom att visa stöd och förståelse för kundernas verksamhet. M2 

visar också ett omhändertagande om kunderna genom att arbeta på ett proaktivt sätt, 

exempelvis genom att påminna om inbetalningar. M2 skiljer sig från sina kollegor genom att han 

har specialiserat sig på att revidera föreningar och stiftelser och tar därför andra 

marknadsandelar än kollegorna.  

M3 tycker precis som M1 att det är viktigt att ha ”ett grepp om kunden” och att ”vinna kundens 

förtroende”. M3 jobbar med ägarledda företag och försöker jobba nära kunderna samt att finnas 

till hands. M3 tror att kunderna uppskattar att ha honom som revisor på grund av hans 

engagemang och att han är social. Dock tror han inte att han väljs som revisor på grund av att 

han är ”en rolig jäkel”, utan snarare för att han ”dessutom är en rolig jäkel”. 

M4 tror att det är viktigt att ha ett intresse för företagets kundgrupp. Revisorn behöver vara 

intresserad av kundens verksamhet, hur det går, hur marknaden ser ut och även av hur kunden 

har det hemma. Det bästa sättet att behålla sina kunder på tror M4 är att ”hela tiden försöka vara 
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den som ringer kunden före kunden ringer dig”, det vill säga vara proaktiv. Förutom de sätt att 

skapa kundrelationer på som beskrivits i inledningen, nämner M4 även att han skaffar nya 

kunder genom ”råsälj” så som att ringa till potentiella kunder. 

K1 kallar kundrelationer för en slags affärsmässighet vilken bygger på social kompetens, 

förmågan att skapa förtroende och att vara bra på att träffa människor. Dessutom bör kunden 

känna att revisorn har något ”vettigt att tillföra”. K1 nämner även att det i 

kundrelationsskapande ingår att marknadsföra sig själv och att skapa ett varumärke. Det är inte 

företaget i första hand som ska marknadsföras eftersom kunder ofta väljer revisor efter rykte. 

Långsiktiga relationer är viktigt, ofta följs revisorn och exempelvis ekonomichefen åt genom 

olika företag om ekonomichefen får nytt jobb. Sammanfattat är revisionsbranschen enligt K1 en 

”people business”.  

K1 tycker att män och kvinnor skapar relationer på olika sätt. Till exempel tycker K1 att 

relationer skapas på ett enklare sätt genom sportintresse, vilket hon anser att män ofta 

intresserar sig för. När det gäller att skapa relationer via luncher spelar könet ingen roll. K1 ser 

också att team sätts ihop för att matcha kunder, ”de skickar inte ut 12 män i slips och kostym till 

en kvinnlig VD, det handlar om jämställdhet”.   

K2 har inte jättemånga kunder själv, men de hon har är stora och hon håller en nära kontakt med 

dem. Hon tror att hon har lyckats få en bra relation till sina kunder, vilket beror på att 

förtroende byggs långsiktigt. Även K2 beskriver revisionsyrket som att arbeta med 

marknadsföring av sig själv och företaget.  

K3 hanterar sina kunder löpande genom att vara ”ute hos dem” när hennes team är där och 

arbetar. Hon får då ett tillfälle att ”snacka skit” med kunden under mer oformella 

omständigheter. Mellan formella möten försöker hon också ha mer avslappnade luncher där 

”taxametern inte går”.  

Social kompetens 

För att skapa goda kundrelationer krävs social kompetens. Under intervjuerna har denna 

egenskap framkommit i samband med diskussionerna kring kundrelationer men även belysts 

som viktig för övriga delar av revisorsyrket. 

K1 menar som beskrivits ovan att social kompetens är en eftertraktad egenskap. K2 menar att 

den sociala förmågan är en ”otroligt viktig egenskap” när det gäller att skapa kundrelationer och 
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möta marknaden, men social förmåga är även en viktig egenskap i bemötandet av personal och 

medarbetare. Hon tror att den sociala förmågan är den viktigaste egenskapen för en revisor. K3 

menar att revisionsarbetet handlar mycket om att kunna bemöta människor, ”det handlar 

mycket mer om beteendevetenskap än vad man tror”. Även M3 belyser allmän social kompetens 

som en ”jätteviktig egenskap”.  

Övertid och tillgänglighet 

Samtliga respondenter har nämnt att de arbetar eller har arbetat övertid, främst som delägare. 

De har lyft fram att övertid varierar med säsong och att det under vissa delar av året krävs 

intensivare arbete än under andra. Våren är oftast den mest krävande perioden.  

M1 jobbade tolv timmar om dagen i genomsnitt då han var som mest aktiv. M1 menar att jobbet 

ska göras, ”the show must go on”, ”man förutsätter att delägarna ställer upp”. Även M2 arbetar 

övertid, vilket har lett till många sena kvällar och helger, speciellt under våren. Övertiden har 

han kompenserat genom att ta längre sommarsemester, cirka sex veckor. Han gör 

uppskattningen att han har jobbat cirka tio timmar övertid per vecka. Dessutom menar M2 att 

han försöker att vara tillgänglig och svara snabbt. När det gäller M3 ger han som exempel att när 

barnen var små så arbetade han övertid mellan klockan nio och elva på kvällen, istället för 

mellan klockan fem och sju till åtta. I genomsnitt jobbar M3 tio timmar övertid i veckan.  

M4 arbetar mindre övertid nu än tidigare, ungefär tvåhundra övertidstimmar om året jämfört 

med mellan fem- och sexhundra timmar under de tuffaste åren och tror därför att övertid är en 

outtalad ingrediens som ingår för att lyckas bli delägare. Han tror att det är svårt att göra karriär 

på att arbeta fyrtio timmar i veckan. 

Vidare arbetar K1 också mycket övertid men gör ingen exakt uppskattning. Hon menar att ”när 

klienten kallar så springer vi, det är inget självändamål men det går liksom inte att undvika”. 

Även K2 och K3 har arbetat mycket övertid men fått ihop sina livspussel genom att som K3 

uttrycker det ”missbruka flexsystemet”. De arbetade dessutom deltid när barnen var mindre. 

Den övertid som krävts har kvinnorna arbetat in på vardagskvällar och helger samt genom att 

vara tillgänglig under föräldraledigheterna. K3 menar att delägare förväntas vara tillgängliga i 

princip dygnet runt, vilket innebär att delägare inte kan ta helt ledigt i längre perioder.  
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Analys av kundrelationer (inkluderat social kompetens, övertid och tillgänglighet) 

Precis som referensramen påstår är kundrelationer en mycket väsentlig del i 

revisionsbranschen.  Kundrelationer är en av de första faktorerna respondenterna tar upp som 

viktig och som redan nämnts är det den enda av undersökningens faktorer som alla delägarna 

har belyst. Både männen och kvinnorna beskriver att de hanterar sina kundrelationer med ett 

kvinnligt beteende, enligt referensramen. Delägarna är servicemedvetna, visar förståelse och 

lyssnar till sina kunders behov. Egenskaperna kan därmed ses som framgångsfaktorer för 

långsiktigt byggande av kundrelationer. Långsiktiga relationer tyder även på kundens 

förtroende.  

Vidare, som nämns av M1 och M3, kan just förmågan att förstå kunden och behovet hos denne 

ses som kvinnligt då kvinnor uppfattas ha en förmåga att kunna se till helheten, enligt 

referensramen. Samtidigt behövs även rationalitet och analyserande, vilket är manligt. 

Förståelsen kan som K1 nämner även kopplas till manlig affärsmässighet och därmed även till 

teknisk kunskap.  

Respondenterna skapar nya kundrelationer genom att arbeta bra med de befintliga samt genom 

att utnyttja sina nätverk. Kvinnorna kan tyckas ha mer manliga egenskaper då de faktiskt har en 

egen kundstock, vilket enligt referensramen är mycket lättare att få med ett manligt beteende 

eller på grund av det faktum att kunderna har förutfattade meningar om att en revisor är en 

man.  

Vidare är det svårt att koppla social kompetens till genus, men det kan dras något åt det 

kvinnliga hållet då bland annat ödmjukhet och lyhördhet bidrar till att bygga relationer. 

Samtidigt umgås män hellre med män enligt referensramen, vilket innebär att det inte bara är 

egenskapen social kompetens som är avgörande utan även vilket kön personen i fråga har.  

Slutligen, när det gäller övertid är respondenterna eniga om att tillgänglighet är viktigt för goda 

kundrelationer, vilket även nämns i referensramen. Övertid och tillgänglighet är norm och till 

viss del därmed avgörande för att uppnå delägarskap. Övertid kan vara svårare för kvinnor att 

hinna med då det är de som förväntas ta hand om barnen, se diskussionen under föräldraskap. I 

det här fallet har flera av respondenterna löst problemet med föräldraskap genom att ”flexa”.  

Viljan att arbeta övertid kan också kopplas till att respondenterna är mål- och 

konkurrensinriktade, vilket är ett manligt beteende enligt referensramen. Fler kunder och extra 

bidragande till företagets verksamhet tyder på lojalitet vilket främjar möjligheterna att bli 
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delägare. Övertid kan även bero på att respondenterna är måna om att vara alla till lags, vilket är 

kvinnligt. Om övertid är norm och någon bryter mot denna norm, innebär det att den personen 

inte är företaget till lags eller åtminstone tror att den inte är det.  

Sammanfattningsvis hanterar respondenterna sina kundrelationer främst enligt ett kvinnligt 

beteende. Däremot har män en fördel då vissa kunder vill ha en man som revisor, både enligt 

referensramen och enligt några av respondenterna. Eftersom samtliga respondenter har blivit 

delägare är det svårt att avgöra om deras kundrelationsskapande främjats eller inte, enbart på 

grund av deras kön. Faktum är att kvinnorna har lyckats skapa goda kundrelationer, precis som 

männen, vilket tyder på att samtliga har blivit accepterade som revisorer. Därmed kan det 

utöver könet även vara sättet att hantera kundrelationer på som är avgörande. Vidare ses 

övertid och tillgänglighet som nödvändigt för att bibehålla goda kundrelationer.  

Professionellt beteende 

De begrepp som framkommit under intervjuerna och kan kopplas till professionellt beteende är 

självförtroende, beslut och ansvar. 

K1 tror att en delägare bör vara stark och stå upp för det hon eller han tycker är rätt vilket också 

har nämnts av M1 tidigare. Även K2 menar att detta är en viktig egenskap för att lyckas i 

revisionsbranschen och att det är på denna punkt män och kvinnor oftast skiljer sig åt. Män är 

mer självsäkra. K3 poängterar att det är viktigt att inte be om ursäkt för sig själv. När hon ska 

hålla en presentation för en styrelse krävs det att hon är rak och tydlig. Det gäller även för andra 

i branschen. M2 nämner även integritet som ett krav och att ”följa regler och etik och sånt där 

naturligtvis”. 

M3 menar att en många gånger avgörande egenskap för om en person blir delägare eller inte är 

om kandidaten är beredd att ta ansvar och fatta beslut. M3 tycker att kvinnor och män skiljer sig 

åt angående beslutsfattande. Kvinnor upplevs ha svårare att fatta beslut, vilket M3 tror beror på 

att kvinnor tänker mer på de negativa konsekvenserna som kan uppstå till följd av att ett beslut 

fattats och att kvinnor tar ansvar för sitt beslut. Män däremot tänker istället på att ”ju mer beslut 

jag får ta, desto högre upp kommer jag i hierarkin”. M3 menar att detta är på gott och ont på 

båda hållen. Snabba beslut som inte är välgrundade är inte bra, men att inte fatta beslut är inte 

heller bra. Välgrundade beslut är det bästa. Skillnaden mellan mäns och kvinnors 

beslutsfattande ser M3 som en orsak till att det finns färre kvinnor i delägarkretsen.  
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Analys av professionellt beteende  

Professionellt beteende hänger ihop med både ledarskap, social kompetens och kundrelationer. 

Kvinnorna nämner manliga egenskaper som ett led i professionalitet. Deras beskrivningar kan 

tolkas till självförtroende vilket är manligt, enligt referensramen. M2:s tillägg om behovet av att 

följa regler kan ses som kvinnligt.  

M3:s uppfattning om beslut innebär att han enligt referensramen uppfattar kvinnor som 

kvinnliga. De lägger ansvaret för beslut på sig själva och är mer försiktiga. Männen uppfattas 

som manliga då de är riskbenägna och tar snabba beslut. ”Välgrundade beslut” innebär att 

rationalitet och analytisk förmåga är att föredra vilket ses som manligt, ”snabba beslut” är även 

det manligt. En kombination av tre manliga egenskaper är alltså enligt M3 bäst, vilket därmed 

borde vara fördelaktigt för en delägare.      

Sammanfattningsvis kan det professionella beteendet som beskrivs av respondenterna kopplas 

främst till manliga egenskaper. 

Karriärorientering  

Samtliga respondenter har strävat efter att klättra på karriärstegen när de väl har bestämt sig 

för att arbeta i revisionsbranschen. M1, K1 och K3 har snarare klättrat ett steg i taget till skillnad 

från övriga respondenter som från början har haft som mål att nå delägarskap.  

M1 tycker inte att han har varit karriärinriktad utan som nämnts tror han snarare att hans 

karriär beror på tur. Dessutom vill M1 byta ut ordet karriärorientering mot ”mod” och ”att våga”, 

han menar att han aldrig har varit rädd för att säga ”ja” och att prova något nytt. Att säga ”ja” 

tror M1 skiljer honom från andra. Det är den skillnaden som har lett honom till delägarskap, 

snarare än att han har varit karriärinriktad.     

K1 menar precis som M1 att hon inte har tänkt så mycket på att göra karriär.  Däremot är det 

viktigt för K1 att hon tycker att jobbet är kul och att hon får utvecklas och får mer ansvar. 

Samtidigt menar K1 att eftersom det är en så utstakad karriärväg i revisionsbranschen tror hon 

inte att hon hade trivts om hon hade fastnat i något av stegen. Hon tror att fler i branschen 

tänker likadant och att de inte vill vara kvar i branschen om de inte utvecklas och får klättra på 

karriärstegen, ”de finns men de är få”.  

K3:s mål var aldrig att bli vare sig ekonom eller revisor. Hon tog några år åt gången och växte in i 

rollen som revisor. K3 tänkte initialt ge revisorsyrket några år men insåg senare att det var lika 
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bra att ta auktorisationen ”så att man får ett kvitto på vad man gjort”. När K3 blev senior 

manager satte hon upp nästa mål, vilket var att bli kontorschef och delägare. Målsättningen var 

tydlig. Hon ansåg att hon inte ville vara kvar om hon inte kunde bli delägare och få vara med och 

påverka. 

M2 anser att han har haft en ambition att göra karriär från början, men ”inte till varje pris”. Han 

tror att det är en vanlig målsättning i revisionsbranschen att vilja bli delägare. Han ser 

delägarskapet som en bekräftelse på att han har lyckats, men karriär är inget han tänker på 

dagligen. Sedan M2 fick barn har han känt sig mindre benägen att göra resor i tjänsten och att 

vara borta från familjen under längre perioder, vilket även nämns senare i delen ”föräldraskap”. 

M3 tycker att han har haft karriär som inriktning under hela sin tid i arbetslivet. Han menar att 

han är en tävlingsmänniska som hela tiden strävar framåt. En anledning till att han har haft 

karriär som mål är att han och hans hustru drog lott om vem som skulle ta familjeansvar och 

vem som skulle få göra karriär. M3 drog karriärlotten.  

M4 tror att han har haft ambitionen att göra karriär mer eller mindre uttalat, men ingen tydlig 

plan. Han har motiverats av den högre ekonomiska ersättningen och av spännande 

arbetsuppgifter. Han menar att han kanske inte hade stannat i yrket om det inte hade hänt så 

mycket i branschen och om verksamheten inte hade utvecklats.  

K2 tycker också att hon har varit karriärinriktad hela tiden. När hon pluggade skulle hon jobba 

för en stor koncern, ha barn och dessutom en man som gjorde karriär, men verkligheten har 

kommit ifatt och hon har fått mer realistiska mål med åren. Delägare har funnits som ett mål 

men att ha kul på jobbet har styrt henne mer, hon vill trivas på jobbet. Det viktigaste tror K2 är 

att hon har velat vara med att bestämma och framför allt påverka. 

Några av respondenterna tror att färre kvinnor än män vill bli delägare och är villiga att satsa på 

en karriär. De upplever det som att män har en hetare vilja att bli delägare än kvinnor. Just viljan 

att bli delägare menar M3 handlar om ansvar, vilket är något allvarligt som måste utvärderas 

och att män är mer beredda än kvinnor att ta detta ansvar, vilket diskuterats tidigare. 

Analys av karriärorientering 

Delägarna kan alla ses som målinriktade då de strävar efter att utvecklas och klättra på 

karriärstegen. Enligt referensramen är det manligt att vara karriärorienterad efter en period i 

arbetslivet och således visar respondenterna ett manligt beteende. Flera av delägarna kopplar 
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också viljan att göra karriär till männen. Kvinnorna har följt ett manligt beteende då 

referensramen antyder att kvinnor och män har samma karriärambitioner i början av sitt 

yrkesliv, medan kvinnorna sedan minskar sina ambitioner. Eftersom de kvinnor som har 

intervjuats har blivit delägare har de därmed inte följt ett kvinnligt beteende, såtillvida att 

delägarskapet inte enbart beror på tur. 

Samtidigt är K1:s och K2:s första del av deras arbetsliv ett bevis på det kvinnliga fenomenet att 

bara arbeta några år och sedan byta bransch. K3 tänkte även hon som många andra kvinnor 

enligt referensramen, att hon bara skulle jobba med revision ett tag för att få ”erfarenheten”, 

dock lämnade hon aldrig branschen.  

K1:s förklaring om viljan att utvecklas, vilken även fler respondenter har haft liknande idéer om, 

kan vara en förklaring till att fler män än kvinnor gör karriär i revisionsbranschen. 

Revisionsbranschen är en karriärinriktad bransch som därmed passar karriärorienterade 

individer. Karriärorienterade individer är enligt referensramen främst män.  

K1, K2 och även M4 har betonat vikten av att ha roligt på jobbet och att ha spännande 

arbetsuppgifter, vilket kan tyda på att de har en mer emotionell sida som är kvinnlig. M1:s 

manliga syn på mod har analyserats tidigare under ”bakgrund och framgångsfaktorer”. 

Sammanfattningsvis kan respondenternas inställning till karriär kopplas till ett manligt 

beteende eftersom de visar tecken på att vara målinriktade och har en viljan att utvecklas.  

4.2.2 Föräldraskap  

Respondenternas föräldraskap och familjebildning presenteras och analyseras nedan. Fokus 

ligger på hur män och kvinnor generellt beter sig när de blir föräldrar och om föräldraledighet är 

manligt eller kvinnligt.  

M1 har två barn vilka fötts med två års mellanrum, alltså tätt. Det var M1:s fru som var hemma 

med barnen. M1 var endast hemma någon dag runt födslarna eftersom lagen enligt honom inte 

tillät längre föräldraledighet för mannen. Däremot tog M1 mer ansvar vid akuta situationer 

vilket berodde på att frun hade ett arbete där det var omöjligt att lämna arbetsplatsen vid vissa 

tillfällen. M1 tycker inte att föräldraskapet har påverkat hans karriärambitioner eftersom han 

inte tänkte i ”karriärambitioner”. Dock menar han att när han var revisorsassistent var målet att 

bli auktoriserad revisor och därmed hade han indirekt målet att utvecklas.  
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M2 har fyra barn mellan fem och arton år gamla. Han har aldrig varit föräldraledig i någon längre 

period eller tagit ett avbrott från arbetet. Han var istället ledig någon dag i veckan när barnen 

var yngre. M2 tror att barnen har påverkat att han har arbetat mindre övertid och att han är 

mindre benägen att lämna familjen i långa perioder. 

M3 har tre barn, födda under totalt sex års tid. På den tid då M3 fick barn fick papporna endast 

vara hemma tio dagar med barnen. Han löste detta genom att ta semester och kompledigt i två 

månader i samband med samtliga barns födsel, även frun var hemma under denna tid. 

Kontakten med kunderna behöll han under ledigheten. M3:s fru jobbar också i 

revisionsbranschen. Som nämnts drog de lott för att avgöra vem som skulle vara hemma med 

barnen och vem som skulle satsa på en karriär. ”Jag valde rätt lott” menar M3, som fick lotten att 

göra karriär. Han tror inte att barnen tycker att han har försummat dem för karriären och 

barnen har prioriterats trots M3:s höga karriärambitioner. M3 är därmed nöjd med hur han 

lyckats prioritera familjen samtidigt som han gjort karriär. M3 tror inte att han hade blivit 

delägare snabbare om han inte hade skaffat barn.   

M4 var föräldraledig mellan tre och fyra månader med båda sina barn. Han tog däremot inget 

längre avbrott från arbetet utan han behöll kontakten med kunderna och tog med barnen till 

kontoret. M4 tror inte att han hade gjort karriär snabbare om han inte varit föräldraledig 

eftersom han skötte en stor del av sina arbetsuppgifter under tiden han var hemma med barnen.  

K1 har två barn vilka hon har skaffat tätt efter varandra. Barnen var hon hemma med cirka ett år 

vardera. Hon behöll några kunder under tiden och gjorde dessutom några ”punktinsatser”. K1 

blev delägare då hon var föräldraledig med sitt andra barn och därför upplever hon inte att 

föräldraskapet har försämrat hennes karriärmöjligheter. Vidare menar K1 att hon prioriterade 

om och la mer fokus på familjen när hon skaffade barn eftersom barn kräver mer tid. För K1 är 

det viktigt att bevisa att det går att göra karriär samtidigt som hon har ett familjeliv, men det 

leder till att hon ibland ”slår knut på sig själv och sitter långa nätter för att bli klar med saker”. 

K1 upplever inte att hon har mött något motstånd från övriga delägare i och med att hon har 

blivit förälder.  

K2 har tre barn, vilka hon skaffat under fem års tid, alltså tätt. Hon har jobbat deltid stora delar 

av sin karriär och varit föräldraledig ett och ett halvt år per barn men jobbat lite under tiden. 

Redan efter ungefär en månad var hon tillbaka på företaget eftersom att hon kände att det var 

nödvändigt för hennes egen skull och något hon trivdes med. Familjen har däremot prioriterats 

högst. K2 tycker inte att hon har haft problem med att göra karriär trots att hon har skaffat 
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familj. Hon beskriver att hon bland annat under en period ville bevisa att det gick att utföra sina 

uppgifter trots att hon jobbade deltid och la stor tid på familjen, vilket hon lyckades med. K2 tror 

att hon hade blivit delägare snabbare om hon inte hade skaffat barn. K2 tar upp ett jämförande 

exempel med en kollega ”han blev partner fem år före mig men har inte varit pappaledig”. 

Därmed menar K2 att föräldraledigheten påverkat men samtidigt, om hon räknar in sin 

föräldraledighet och sitt deltidsarbete, så har hon blivit delägare på kortare arbetstimmar än 

kollegan.  

K3 har två barn födda med tre års mellanrum. Med varje barn var hon föräldraledig cirka ett år 

men hade kontakt med ett antal kunder under tiden. Hon tog med barnen på flera kundbesök. K3 

tror att barnskaffandet var bra för henne som person och ser föräldraskap som ett sätt att 

begränsa sitt arbete. När barnen var små jobbade hon deltid. Hon ansåg att hon ändå fick behålla 

sina kvalificerade arbetsuppgifter men drog ner på antalet kunder. Hon tror inte att 

föräldraskapet har påverkat hennes karriär negativt, då hon blev delägare efter fjorton år i 

revisionsbranschen ”och det är den tiden det tar”. Däremot kände hon att hennes 

karriärambitioner sjönk då hon skaffade barn för att sedan höjas igen, eftersom hon insåg att 

”hemmamamma” inte var något för henne och säger att ”jag gillar mitt jobb”.  

Vidare som nämnts, menar respondenterna att det ses som en oskriven regel att en revisor ska 

vara tillgänglig för sina kunder och att en delägare även bör vara tillgänglig för organisationen. 

M4 håller med om resonemanget men anser att det är lättare att ta längre föräldraledighet på ett 

större företag då det finns möjligheter planera om arbete. Däremot tvivlar han på att det går att 

göra en snabb karriär vid lång föräldraledighet.  

 Analys av föräldraskap  

Sammantaget har männen följt ett manligt beteende då de frivilligt eller på grund av regler 

överlåtit åt sina barns mammor att vara föräldralediga längst. De har behållit kontakten med 

kunderna och arbetsplatsen under ledigheten, vilket till stor del kan bero på att tillgänglighet är 

en viktig del av revisionsyrket. Lång ledighet anses dessutom försämra möjligheten att göra 

karriär, därmed överensstämmer referensram och empiri, eftersom männen har tagit kort 

föräldraledighet och gjort karriär. 

M3:s lottdragning är ett exempel på att han och hans fru följer ett för revisionsbranschen 

manligt respektive kvinnligt mönster. Det är oftast kvinnan som i revisionsbranschen anses vara 

den som ska vara hemma med barnen och ta störst familjeansvar, enligt referensramen. 
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Vidare kan prioritering av familj framför arbete tyda på låg lojalitet, enligt referensramen. Låg 

lojalitet kopplas ofta till kvinnor eftersom de anses ta störst ansvar för familjen och därmed har 

sämre möjlighet att visa lojalitet. M1 och M3 har prioriterat familj före karriär men inte upplevt 

att karriären missgynnats. M2 och M4 har prioriterat arbete och familj likvärdigt men ingen av 

dem menar att själva prioriteringen har försummat karriären.  

M2 menar dock att föräldraskapet gjort att hans karriär har tagit längre tid på grund av minskad 

övertid. Övertid kopplas samman med tillgänglighet och lojalitet enligt referensramen. Mindre 

övertid innebär därmed att M2 kan ha uppfattats som mindre lojal och därför har det tagit 

längre tid för honom att göra karriär. M2 har alltså avseende övertid anammat ett kvinnligt 

mönster. Referensramen säger även att de som får barn tätt har större möjlighet att göra karriär 

eftersom de inte är borta från jobbet lika länge, vilket därmed också kan vara en anledning till 

att M2, som har barn i åldrarna fem till arton år, upplever att hans karriär har tagit längre tid.  

Delägarnas beteende kan kopplas samman med normen i revisionsbranschen som är att ta 

kortare föräldraledighet för att inte förlora sina karriärmöjligheter. Referensramen anger att det 

är vanligare med längre föräldraledighet i branscher där karriärutvecklingen inte är så stor, 

vilket inte stämmer med M4:s uppfattning om att det går att planera om arbetet på större 

revisionsbyråer. Karriärmöjligheterna finns därmed enligt M4 kvar men det tar längre tid att 

göra karriär. 

Hur männen har prioriterat familjen har därmed inte påverkat dem i förhållande till deras 

möjligheter till delägarskap. Mindre övertid, i det här fallet till följd av föräldraskap, kan 

däremot vara en faktor som påverkar möjligheten att bli delägare. Det är dessutom som nämnts 

oftast kvinnan som uppfattas prioritera familjen, vilket kan vara en anledning till att männen 

inte påverkats. 

Kvinnornas långa föräldraledighet kombinerad med att samtidigt finnas tillgängliga för sina 

kunder och göra punktinsatser stämmer överens med referensramens beskrivning av 

föräldraledighet för kvinnor som arbetar i ett yrke med hög prestige. Den uttalade risken för 

sänkta karriärmöjligheter, som lång föräldraledighet kan leda till inom karriärinriktade yrken, 

har kvinnorna kompenserat genom att inte göra ett totalt avbrott. Kvinnorna har snabbt 

återkommit till arbetet då de som nämnts prioriterar att ha roligt på arbetet och trivs där, vilket 

överensstämmer med att högutbildade kvinnor tar kortare föräldraledighet. Även det faktum att 

kvinnorna beskriver sitt arbete som flexibelt kan kopplas till att arbeten med hög prestige är 

lättare att kombinera med barn.  
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Kvinnorna kan samtidigt sägas avvika från ett kvinnligt mönster genom att de trots 

föräldraledighet och sin omprioritering från arbete till familj, har lyckats att göra karriär. 

Därmed har de enligt referensramen även lyckats visa lojalitet mot sitt arbete, vilket anses vara 

lättare för en man. K2 upplever dock att karriären blivit fördröjd på grund av familjen. Samtidigt 

kan hennes upplevelse av att hennes karriär har blivit fördröjd jämfört med kollegan, ha att göra 

med att hon har arbetat i en annan bransch under ett flertal år och därmed inte har haft samma 

tid på sig att skapa kundrelationer i revisionsbranschen.  

Sammanfattningsvis är skillnaden mellan de män och kvinnor som intervjuats att kvinnorna 

varit föräldralediga längre, vilket är ett kvinnligt beteende. Samtidigt har kvinnorna jobbat lite 

under tiden vilket är manligt och tyder på att även kvinnorna har visat lojalitet mot företaget 

med det manliga beteendet. 

4.2.3 Branschkultur  

Respondenternas upplevelser av branschkulturen och hur den har påverkat hur andelen 

manliga och kvinnliga delägare ser ut presenteras och analyseras nedan.  

Sociala sammanhang 

I sociala sammanhang tycker K1 att män och kvinnor umgås med varandra på liknande sätt. När 

det gäller delägarkretsen menar K1 att hon lika gärna äter lunch med kvinnor som med män. 

Även K2 menar att alla umgås med alla men främst med de personer de arbetar med för tillfället. 

På K3:s kontor finns det ingen uppdelning i grupper av män och grupper av kvinnor, varken i 

delägargruppen eller bland de andra medarbetarna. Det enda hon har noterat är att det är flest 

kvinnor som stannar inne på kontoret och äter lunch.  

Däremot menar M2 att de har ett ”fenomen” på kontoret. Det finns ett damgäng och ett herrgäng 

vid fikor och luncher. Han märker även skillnad i att det mest är kvinnor som fikar medan han 

inte vet var männen tar vägen under fikatiden, eventuellt hoppar de över fikan. Även M3 

upplever det som att män äter lunch med män och kvinnor med kvinnor. Anledningen är enligt 

honom den sociala biten men det har också att göra med vad personerna i fråga vill äta till lunch. 

Efter en stunds samtal erkänner M3 att han aldrig har ätit lunch med någon av de kvinnor som 

är delägare på hans kontor. Oftast är det också så att de två delägare som är kvinnor umgås med 

varandra, vilket M3 tror är ett resultat av att kvinnorna är för få. M4 beskriver kulturen på sitt 

kontor som att det ofta blir så att delägare umgås med varandra och assistenter med varandra. 

Han tror att det snarare beror på ålder än på hierarkisk nivå. M4 ser även en viss uppdelning 
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mellan män och kvinnor, men inte jättetydligt. M4 tror att uppdelningen beror på att män 

känner sig mer komfortabla med män och kvinnor med kvinnor. Han tror inte heller att 

situationen har ändrats över åren.   

M2 anser att under kontorets delägarmöten där tjugo män och fyra kvinnor deltar, är det 

männen som pratar och att det blir en manlig miljö på delägarnivån. Han hänvisar till 

undersökningar som visar att män gärna upprepar sig bara för att ha något sagt medan kvinnor 

inte har något behov av att upprepa sig. Detta tror han kan påverka kvinnor till att vara mer 

manliga för att passa in.  

Analys av sociala sammanhang 

Hur respondenterna upplever den sociala delen av företagskulturen skiljer sig åt mellan män 

och kvinnor. Skillnaderna behöver inte ha att göra med varken respondenternas genus eller kön, 

det kan helt enkelt bero på att kulturen är olika på de olika företagen. Vi erfar däremot att 

kulturen på samtliga företag är någorlunda homogen. Det är endast männen som ser 

antydningar på att det råder homosocialitet på kontoret medan kvinnorna inte ser några 

könsmässiga grupperingar. Att männen upplever skillnader men inte kvinnorna kan bero på den 

kvinnliga samarbetsförmågan, då kvinnor enligt referensramen samarbetar och då även över 

könsgränserna. Kvinnornas uppfattning kan även kopplas samman med att kvinnorna upplever 

en företagskultur med ”högt i tak” och med ”öppna dörrar”, vilket tidigare nämnts under 

ledarskap. Vidare kan kvinnornas uppfattning ha att göra med att kvinnor är måna om att vara 

till lags och dessutom ödmjuka, vilket innebär att de inte vill säga att det finns grupperingar då 

de önskar att det har skett en förändring angående könsroller i revisionsbranschen. Vidare är 

homosocialitet enligt referensramen vanligare bland män vilket överensstämmer med männens 

uppfattningar om att män umgås med män.  

Möjligheten finns också att kvinnorna inte ser könsgrupperingar då de har arbetat sig förbi 

dessa på väg upp till delägarnivå och tvingats umgås med män för att komma någonstans. Som 

nämnts i referensramen behövs nätverk över könsgränserna för att klättra på karriärstegen. 

Männen behöver inte nätverka med kvinnor på samma sätt då det främst är män som sitter på 

de höga posterna och kan hjälpa dem att klättra. 

M2:s beskrivning av kommunikationen i företaget överensstämmer med referensramen som 

anger att omgivningen påverkar hur människan utvecklas. I detta fall anammar kvinnan manliga 

egenskaper för att passa in. Då visar också kvinnan på manliga egenskaper genom att hon 

nätverkar med de som kan öka hennes karriärmöjligheter. 
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Sammanfattningsvis upplever männen homosocialitet när det gäller vem som umgås med vem i 

branschen i större utsträckningen än kvinnorna.  

Delägare 

K1 och K2 uttrycker spontant att de tycker att kvinnorna är bra representerade i delägarkretsen. 

K2 är den kvinna som arbetar på det kontor med störst representation av kvinnor på 

delägarnivå, cirka 30 procent. På de andra respondenternas kontor är andelen kvinnor endast 

17-20 procent. Även männen visar stolthet över att de har kvinnor i delägargruppen. Vid 

närmare eftertanke har respondenterna skrattat lite åt siffrorna och blivit lite tveksamma till om 

det verkligen är bra representation.  

Underrepresentationen av kvinnor leder till att det saknas kvinnor som förebilder, enligt K2. Det 

är något som hennes företag har börjat ta tag i genom att starta ett jämställdhetsprogram. 

Jämställdhetsprogrammet är enbart till för tjejer för att skapa ett kvinnligt nätverk. Liknande 

projekt finns på några av de andra respondenternas företag.  

Vid nominering av nya delägare ser respondenterna att det är viktigt att den nominerade tillför 

något som företaget är i behov av. På M2:s kontor söker de den kompetens som gruppen saknar. 

M1 tror att det är viktigt med variation i delägarkretsen för att få dynamik, annars ”sitter alla 

och säger ja till allting”. Likadant beskriver K3 att på hennes kontor har delägarna olika 

marknadsfokus.  

Vid övervägande av att välja in en ny delägare ligger stort fokus på att återspegla näringslivet. 

K1 menar att det lätt blir konstigt om enbart kvinnor skickas fram för att kommunicera med 

kunder som enbart är män och tvärtom. M1 menar, vilket beskrivits tidigare under 

kundrelationer, att det finns män som helst inte har en kvinna som revisor i sitt företag. K1 tror 

att matchningen måste ske så att revisorn och klienten kan skapa bra relationer och jobba bra 

ihop. K3 uttalar sig på samma sätt: ”för att jobba med stora bolag krävs att revisorn i fråga är 

stark och kan peka med hela handen och stå upp för det den tycker är rätt, men samtidigt ska 

goda relationer skapas”. 

När K1 och K3 blev nominerade var det på grund av att deras respektive chef (män) lyfte fram 

dem. De uppfattar det som att deras chefer har varit lika dem själva. K3 förklarar det med att de 

genomförde ett personlighetstest som visade att hon och hennes dåvarande chef hade snarlika 

personligheter. På liknande sätt berättar M3 att den han vill nominera till delägare just nu är en 

kvinna som är ganska lik honom själv. Exempelvis menar M3 att drivkraft och engagemang är 
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viktiga egenskaper för att nå delägarskap, vilka han upplever att han själv och den tilltänkta 

delägaren har. K1 och K3 uttrycker sig annorlunda och anger att de som de vill nominera inte är 

lika dem själva. Den person som K3 vill nominera till delägarskap är en person som hon tycker 

bär företagets kultur och värderingar och har ett stort förtroende för: ”Jag skulle kunna lämna 

över mina kunder till den personen”.  

Vidare beskriver respondenterna hur de kvinnor som är delägare upplevs när det gäller deras 

egenskaper och beteenden. K1 säger att en kombination av manliga och kvinnliga egenskaper är 

att föredra i revisionsbranschen. Hon förklarar det som att kunden vill ha en revisor som bland 

annat är omhändertagande, vilket är kvinnligt och att detta behöver kompletteras med mer 

manliga egenskaper för att en revisor ska ta sig fram i karriären.  M1 upplever att de kvinnor 

som befinner sig längst upp i organisationerna ofta är väldigt manliga, ”för annars hade de inte 

tagit sig dit”. K3 tror att kvinnor på delägarposter är manliga i vissa lägen, ”man måste kunna 

kommunicera och kan inte be om ursäkt för sig själv”. Hon menar också att den som ska göra en 

presentation framför en styrelse måste vara rak och tydlig. M3 uttrycker det som att de delägare 

som är kvinnor på företaget har behållit sin kvinnlighet. Kvinnorna är duktiga på det de företar 

sig och har förmågan att hålla många bollar i luften. M3 menar att ”många bollar i luften ofta är 

en kvinnlig egenskap”.  

Analys av delägare 

Samtliga respondenter är överens om att kvinnor är underrepresenterade i delägargrupperna 

på sina kontor, vilket stämmer väl överens med den statistik som presenterats tidigare. Att 

respondenterna ser kvinnorna som bra representerade kan bero på att normen inom 

revisionsbranschen är att det är män som är delägare, enligt referensramen. Det gör i sin tur 

även att respondenterna känner en viss stolthet över att de lyckats föra in kvinnor i 

delägarkretsen. 

Trögrörlighet är ett faktum både vid förändring av andelen kvinnor på delägarnivå och vid 

förändring av kulturen i en bransch. Som nämnts i referensramen tar det tid att förändra kultur. 

De aktiva i revisionsbranschen har en föreställning om delägaren. Att delägaren är en man 

upplevs till viss del fortfarande vara normen då det saknas förebilder som är kvinnor. 

Referensramen beskriver också att det är ledarna som har störst inflytande över de normer som 

skapas. Då flest ledare är män blir mannen norm. Normen leder till att manliga egenskaper och 

beteenden blir framgångsfaktorer. Sett ur en annan synvinkel visar experimentets resultat att 
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manliga egenskaper uppfattas som mest framgångsrika, vilket leder till att normen blir att 

revisorn ska vara en man. 

Tre av respondenterna nämner att delägargruppens sammansättning behöver matcha 

näringslivet. Med hänvisning till tidigare presenterad statistik över den manliga dominansen på 

styrelseposterna menar respondenterna följaktligen att det måste vara många män i 

delägargruppen. K1:s och K3:s beskrivning av kundkontakten innebär också indirekt att män 

skapar bättre relationer med män. Eftersom det inte finns så många kvinnor på högre nivåer i 

näringslivet behövs det därmed inte lika många kvinnor som män på delägarposterna. Till följd 

av detta är det lättare för män att bli delägare. 

Utifrån respondenternas uppfattningar kan beteenden förutspås enligt referensramen. Två 

kvinnor upplever att de blev framlyfta av sina chefer och ser även att de har stora likheter med 

dessa. Vid deras nomineringar har således homosocial reproduktion funnits. Deras chefer var 

män vilket överensstämmer med referensramen som anger att homosocialitet är ett manligt 

beteende. Som nämnts tidigare visar männen större tecken på homosocialitet, vilket också 

bekräftas av att M3 vill nominera en person som har liknade karaktäristiska drag som honom 

själv. M2 sticker ut då han nog inte skulle nominera någon som är lik honom själv. När kvinnorna 

beskriver sina nomineringar märks inte heller samma samstämmighet mellan den nominerades 

personlighet och deras egen, snarare en komplettering. Även om fler män visar tecken på 

homosocialitet är det svårt att se några skillnader mellan könen när det gäller nominering till 

delägarskap. Det kan bero på att det utöver de karaktäristiska dragen är kundstockens storlek 

eller hur stora kunderna är som väger tungt.  

Att homosocialitet råder i revisionsbranschen visas också genom att flera av respondenterna 

anger att en kombination av manliga och kvinnliga egenskaper är lämplig för att bli delägare, 

vilket överensstämmer med respondenternas uppsättning av egenskaper som analyserats 

tidigare under karaktärsdrag.  Stöd för resonemanget finns även i respondenternas beskrivning 

av de kvinnor som är delägare, då de utöver att vara kvinnliga även upplevs som manliga.  

Eftersom kvinnorna som har valts in kan antas vara mer manliga enligt nyss nämnda 

resonemang och kvinnorna dessutom inte upplever homosocialitet i samma utsträcknings som 

män, så verkar de inte för att välja in fler kvinnor utan väljer de som är lika de själva. Vidare kan 

kvinnorna antas börja sin karriär med mer kvinnliga egenskaper som till exempel noggrannhet. 

Revisionsbranschen förändrar kvinnan genom att hon måste umgås och nätverka med främst 
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män för att klättra på karriärstegen, då män är fler till antalet på högre nivåer.  Efter hand 

påverkas kvinnan till att även bli manlig.  

Sammanfattningsvis visar respondenterna på homosocialitet då de nominerar de personer till 

delägare som har likartad uppsättning av egenskaper som dem själva. Uppsättningen är en 

kombination av manliga och kvinnliga egenskaper. Dessutom är branschen beroende av att 

spegla näringslivet vilket bidrar till att mannen blir norm. 
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras slutsatser genom svar på studiens frågeställningar. Slutsatserna kopplas även till syftet och 
uppsatsens bakgrund. Sedan presenteras slutsatsernas innebörd, förslag till fortsatta studier samt avslutande ord.   

Syftet med denna studie har varit att ur ett sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt i 

teorier om genus, undersöka vilka uppfattningar, normer och föreställningar som finns i 

revisionsbranschen rörande kvinnans möjlighet att bli delägare, men indirekt även mannens. 

Två perspektiv stödjer studien; dels auktoriserade revisorers vilka inte är delägare och dels 

delägares. Nedan presenteras det mönster som går att urskilja i revisionsbranschen och de 

slutsatser som kan dras utifrån de undersökningar och den analys som har gjorts.  

5.1 Slutsatser 

VILKA KARAKTÄRISTISKA DRAG PÅVERKAR MÖJLIGHETEN ATT BLI DELÄGARE? ÄR DRAGEN MANLIGA ELLER 

KVINNLIGA?  

För att bli delägare i revisionsbranschen krävs grundläggande teknisk kunskap, social 

kompetens och ett professionellt beteende. Dessa komponenter kräver en kombination av 

manliga och kvinnliga egenskaper för att framstå som framgångsfaktorer. En ytterligare 

egenskap som krävs är att vara karriärorienterad, det vill säga att ha en direkt eller indirekt vilja 

att bli delägare, vilket är en manlig egenskap.  

Det är inte enbart den grundläggande uppsättningen av egenskaper som är avgörande för 

revisorns möjlighet att bli delägare. Det är skapandet och bibehållandet av kundrelationer som 

är det centrala i branschen. Hur revisorn hanterar kundrelationer på bästa sätt är individuellt 

men ett kvinnligt beteende är framgångsrikt. Kundrelationerna förstärks också genom att 

revisorn behöver vara tillgänglig för kunden. Kopplat till att vara tillgänglig hör att arbeta 

övertid, vilket bidrar till ökade karriärmöjligheter. 

Revisorn kan förstärka sina möjligheter att bli delägare ytterligare genom att vara en god ledare 

som kräver både manliga och kvinnliga drag. Ett annat sätt att öka möjligheterna att bli delägare 

på, är att specialisera sig inom något område och därmed bidra med något som saknas i 

företaget. 

Delägarna uppfattar att de har egenskaper med inslag av både manliga och kvinnliga drag, vilket 

således är ett framgångskoncept. Experimentet visar däremot att de som inte är delägare har 
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uppfattningen att manliga egenskaper är mest framgångsrika. Det finns alltså en skillnad i hur 

delägare och auktoriserade revisorer, vilka inte är delägare, upplever att en delägare bör vara.    

VAD HAR FÖRÄLDRASKAP OCH FÖRÄLDRALEDIGHET FÖR INVERKAN PÅ MÖJLIGHETEN ATT BLI DELÄGARE I 

REVISIONSBRANSCHEN OCH FINNS DET NÅGON SKILLNAD MELLAN KVINNORS OCH MÄNS MÖJLIGHETER?   

Föräldraskapet i sig och vilket kön delägaren tillhör påverkar inte möjligheterna att bli delägare, 

vilket framgår av både experimentet och intervjuerna. Däremot har det framgått att 

föräldraskap kan påverka delägarnas vilja att arbeta övertid och att vara ständigt tillgänglig för 

sina kunder. De som väljer att avsäga sig övertid och tillgänglighet uppfattas ha sämre chans att 

bli delägare.  

Det är osäkert om lång föräldraledighet fördröjer processen att bli delägare eller inte. En slutsats 

som kan dras är dock att en bibehållen kontakt med kunderna och med företaget under 

föräldraledigheten är nödvändig. Bibehållen kontakt visar även på engagemang i verksamheten.   

De flesta av delägarna har visat ett mer manligt beteende i föräldraskapssituationer. En 

ytterligare slutsats är därmed att ett manligt förhållningssätt när det gäller föräldraskap ökar 

möjligheten att bli delägare. 

RÅDER HOMOSOCIALITET I REVISIONSBRANSCHEN?   

De män som vi har intervjuat upplever homosocialitet i revisionsbranschen, när det gäller vem 

som umgås med vem i branschen, i större utsträckningen än de intervjuade kvinnorna.  

Däremot upplever de auktoriserade revisorerna inte homosocialitet, vid val av delägare, 

eftersom det inte gjordes någon skillnad på vilket kön kandidaten tillhörde och eftersom både 

män och kvinnor rangordnade manliga egenskaper högst.  

Homosocialitet råder också på delägarnivå genom att det finns normer för vilka egenskaper och 

beteenden som är önskvärda, vilka till stor del är de som har presenterats under karaktäristiska 

drag. Delägarna har snarlika karaktäristiska drag och anger samma drag vid beskrivning av de 

personer som de vill nominera. Det är således likheterna mellan delägares och 

delägarkandidaters egenskaper och beteenden som bidrar till homosocialitet, inte enbart vilket 

kön delägarkandidaterna har.  
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Därför kan det ses som fördelaktigt att umgås med delägare och anamma ett beteende som 

liknar delägarnas. Det är delägarnas egenskaper och beteenden som är norm i 

revisionsbranschen och eftersom flest män är delägare har männen störst inflytande över 

branschkulturen. Bristen på kvinnor i toppen gör det kvinnliga inflytande obetydligt och de 

kvinnor som tagit sig till toppen har istället fått anpassa sig till det manliga beteendet för att 

passa in.  

5.2 Kvinnans möjlighet att bli delägare 

I det inledande kapitlet i uppsatsen angavs tre eventuella förklaringar till kvinnornas 

underrepresentation på högre hierarkiska nivåer i revisionsbranschen. Vi finner att endast de 

två första förklaringarna har betydelse för kvinnors karriärmöjligheter.  

De två första förklaringarna var att manliga egenskaper ses som framgångsrika och att normen 

är att höga poster innehas av män. I experimentet framgick att föreställningarna i branschen är 

att en revisor bör ha manliga egenskaper för att bli delägare. I och med att manliga egenskaper 

oftast kopplas samman med män är det på grund av förutfattade meningar lättare för män att bli 

delägare. Således är föreställningar bland de som inte är delägare till nackdel för kvinnor och en 

möjlig orsak till deras underrepresentation. Föreställningarna bildar ett yttre glastak som finns 

på branschnivå. De leder till att kvinnorna inte upplever sig ha samma möjligheter att bli 

delägare som männen. Risken finns därmed att kvinnor inte är karriärinriktade i samma 

utsträckning som män, vilket också leder till att fler män finns i urvalet av delägarkandidater. 

Däremot finns det en motsättning mellan intervjuerna och experimentet. Delägarna visar tecken 

på att en kombination av manliga och kvinnliga egenskaper är framgångsrik. Kvinnliga 

egenskaper är nämligen väsentliga vid bibehållandet av kundrelationer, vilket är det centrala i 

yrket som revisor.  

Den tredje förklaringen till kvinnornas underrepresentation var att kvinnors biologiska faktorer 

försämrar deras karriärmöjligheter. De föreställningar som har framkommit i experimentet 

tyder dock på att föräldraskap i sig saknar betydelse för både mäns och kvinnors möjligheter att 

bli delägare. Inte heller de intervjuade kvinnorna upplever att föräldraskapet har haft någon 

negativ inverkan. Följaktligen finns det inget inre glastak på individnivå som hindrar kvinnans 

karriärmöjligheter.  
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Innebörden av de slutsatser som presenterats ovan kan sammanfattas med frågan:  

ÄR DET FRAMGÅNGSRIKT FÖR KVINNAN ATT ANAMMA MANLIGA EGENSKAPER OCH BETEENDEN?  

Varken de intervjuade delägarna eller de auktoriserade revisorerna som har svarat på 

experimentet visar tendenser på att de hellre skulle nominera eller välja en man framför en 

kvinna till delägare. Homosocialitet tar sig istället uttryck genom att den som nomineras och 

väljs till delägare har snarlika egenskaper som den som gör valet.  

Av den anledningen är det framgångsrikt att ha manliga egenskaper, oavsett könstillhörighet, 

eftersom manliga egenskaper uppfattas som mest fördelaktiga samt att majoriteten på högre 

nivåer i revisionsbranschen representeras av män. Emellertid upplever de delägare vi har 

intervjuat att både manliga och kvinnliga egenskaper och beteenden behövs. Kulturen i 

revisionsbranschen är svårföränderlig men uppfattningen är att ett framgångsrikt beteende 

numera inte enbart är manligt, vilket borde öka kvinnors möjligheter att bli delägare i framtiden. 

Avslutningsvis borde de kvinnor som träder in i branschen med kvinnliga drag och sedan 

efterhand också anammar manliga egenskaper och beteenden för att anpassa sig till 

branschkulturen, ha större möjlighet att göra karriär och bli delägare än de kvinnor som enbart 

är och förblir kvinnliga. Likaså borde de kvinnor som i grunden har både manliga och kvinnliga 

drag ha större karriärmöjligheter.  

5.3 Förslag till vidare studier 

Förutom de faktorer som berörts i samband med vårt syfte kan även andra faktorer ha betydelse 

för att kvinnor är underrepresenterade bland delägarna i revisionsbranschen.  

Några av delägarna har menat att snedfördelningen beror på strukturella faktorer så som att det 

förr var fler män som blev auktoriserade och därmed delägare och att delägarna har kvar sina 

aktier fram tills de går i pension. Därmed är revisionsbranschen trögrörlig vilket innebär att det 

faktum att branschen idag anställer lika många kvinnor som män inte kommer att synas förrän 

den äldre generationen gått i pension. Frågan om det är en förändring på gång och en tidsfråga 

innan andelen kvinnor och män är lika i delägarkretsen är öppen. En utveckling av frågan är vad 

som händer i framtiden om fler kvinnor än män väljer att jobba som revisorsassistenter. Sker en 

omfördelning mellan kvinnor och män i delägarkretsen i så fall? Dessutom, kan strukturella 

faktorer förklaras av genus? 



Har genus någon påverkan på karriärmöjligheterna i revisionsbranschen?   Iderup & Nilsson 

 
 
 

 
72 

 

Vidare har det under intervjuerna framkommit att företagen är medvetna om 

underrepresentationen och att de därför har satsat på olika jämställdhetsprogram. En fråga 

relaterad till jämställdhetsprogrammen är om dessa ger önskad effekt.  

Eftersom det har framkommit att kundrelationer är mycket väsentliga för om en revisor gör 

karriär eller inte kan revisionsbranschen kallas för en försäljningsbransch.  Frågan är hur 

kundrelationer påverkar revisorns oberoende. Vi kan inte förbigå att en motsättning finns 

mellan revisorns krav på oberoende och dess essentiella behov av kunder. Än viktigare är frågan 

eftersom revisionsplikten har avskaffats för vissa företag och förmodligen kommer att avskaffas 

för ännu fler. Ett förslag från oss är att skriva en jämförande uppsats över tid. Hur såg 

situationen ut då revisorer arbetade mer som ”skatteverkets förlängda arm” och hur ser 

situationen ut idag?  

Under intervjuerna har det framgått att processen för vem som väljs till delägare är relativt 

hemlig. Respondenterna har menat att det i samtliga företag vi har undersökt endast är 

delägarkretsen som är involverad i nominering och val av delägare. Nomineringen är dessutom i 

vissa fall anonym. Delägarkandidaterna får efter godkännande av delägarna på sitt kontor ofta 

åka vidare till exempelvis Stockholm för att bli godkända där och sedan vidare utomlands för att 

bli slutgiltigt invalda i delägarkretsen. Ett förslag på vidare forskning och reflektion kring valet 

av delägare är att jämföra valet av delägare i revisionsbranschen med valet av representanter 

för högre befattningar och delägarskap i andra branscher.   

5.4 Avslutande ord 

Gränserna för vad som uppfattas som manligt och kvinnligt är i dagens samhälle ett debatterat 

ämne, vilket innebär att skillnader och likheter mellan män och kvinnor uppmärksammas. 

Debatten är splittrad då vissa anser att könsrollerna bör försvinna helt och att vi ska kalla alla 

för ”hen” medan andra anser att olikheterna är av positiv karaktär och tycker att debatten är 

tröttsam. Faktum kvarstår att människor är av två olika kön. Kanske är skillnaderna och 

likheterna i sig inte så viktiga utan det som är viktigt är att vi alla behandlas rättvist och inte 

döms efter vilket kön vi tillhör. Det är de negativa förutfattade meningarna som behöver botas.   

Sedan tidigare är det känt att när kvinnor och män tillsammans arbetar uppnås bästa resultat. 

Idag styrs näringslivet enbart av män och därför behövs en förändring. Behöver utvecklingen 

hjälp genom kvotering eller är näringslivet kapabelt att på egen hand styra förändringen?  
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Bilaga 1 – Andel chefsposter 

 

Figur bilaga 1.1. Diagram från Yrkesstrukturen i Sverige 2008 (SCB, 2012). 

 

Figur bilaga 1.2. Tabell från På tal om kvinnor och män (SCB, 2010). 
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Bilaga 2 – Andel delägare  
 

 Delägare Antal kvinnor Andel kvinnor 2011 2010 2005 

Mazars SET 51 13 25,5% 22,8% 15,7% 13,3% 

Grant Thornton 139 27 19,4% 20,3% 20,3% 12,0% 

PwC 247 43 17,4% 17,1% 17,9% 12,6% 

Deloitte 81 12 14,8% 15,0% 14,1% 10,0% 

KPMG 89 13 14,6% 12,0% 12,6% 12,7% 

Ernst & Young 170 22 12,9% 12,4% 12,6% 6,8% 

BDO 56 7 12,5% 11,3% 15,6% 14,2% 

Figur bilaga 2. Tabell från Balans (Lennartsson, 2012). 
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Bilaga 3 – Förfrågan experiment 

Första utskicket 

Ämne: Karriärmöjligheter i revisionsbranschen 

 
Hej, 
Vi, Rebecka Iderup och Kristina Nilsson, studerar till civilekonomer vid Lunds Universitet. Vår tanke 
med denna undersökning är att se vad ni som branschkunniga personer har för uppfattningar vid 
valet av delägare i revisionsbranschen. Vi är tacksamma för alla som deltar och deltagandet sker 
anonymt. Svaren är anonyma och används endast i ett vetenskapligt syfte.  
 
Enkäten finner du på följande länk och tar endast 2-3 minuter att fylla i:  
 
$FULLURL 
 
Vi är mycket tacksamma för ert samarbete! 
 
Har ni några funderingar får ni gärna kontakta oss.  
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Rebecka Iderup 07XX-XXXXXX 
Kristina Nilsson 07XX-XXXXXX 

 
Påminnelse 1 
 
Ämne: Påminnelse – Karriärmöjligheter i revisionsbranschen 
 
Hej, 
För några dagar sedan blev ni tillfrågade att svara på en kort enkät. Vi är väldigt tacksamma för ert 
svar.  
 
Enkäten finner du på följande länk och tar endast 2-3 minuter att fylla i:  
 
$FULLURL 
_____________________________________ 
 
Vi, Rebecka Iderup och Kristina Nilsson, studerar till civilekonomer vid Lunds Universitet. Vår tanke 
med denna undersökning är att se vad ni som branschkunniga personer har för uppfattningar vid 
valet av delägare i revisionsbranschen. Vi är tacksamma för alla som deltar och deltagandet sker 
anonymt. Svaren är anonyma och används endast i ett vetenskapligt syfte.  
 
Vi är mycket tacksamma för ert samarbete! 
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Har ni några funderingar får ni gärna kontakta oss.  
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Rebecka Iderup 07XX-XXXXXX 
Kristina Nilsson 07XX-XXXXXX 

 
Påminnelse 2 och 3 
 
Ämne: Påminnelse – Karriärmöjligheter i revisionsbranschen 
 
Hej, 
Återigen vill vi påminna er om att svara på vår korta och enkla enkät. Vi är oerhört tacksamma för 
alla svar vi får! 
 
Enkäten finner du på följande länk och tar endast 2-3 minuter att fylla i:  
 
$FULLURL 
_____________________________________ 
 
Vi, Rebecka Iderup och Kristina Nilsson, studerar till civilekonomer vid Lunds Universitet. Vår tanke 
med denna undersökning är att se vad ni som branschkunniga personer har för uppfattningar vid 
valet av delägare i revisionsbranschen. Vi är tacksamma för alla som deltar och deltagandet sker 
anonymt. Svaren är anonyma och används endast i ett vetenskapligt syfte.  
 
Vi är mycket tacksamma för ert samarbete! 
 
Har ni några funderingar får ni gärna kontakta oss.  
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Rebecka Iderup 07XX-XXXXXX 
Kristina Nilsson 07XX-XXXXXX 
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Bilaga 4 – Upplägg experiment 

Sammanfattande tabeller över upplägget för enkätexperimentet.  

Experiment  1 

Kontrollgrupp 1 = Könet definierat  

 Revisor A Revisor B Revisor C Revisor D 

Manliga egenskaper X X   

Kvinnliga egenskaper   X X 

Kön – Man X  X  

Kön – Kvinna  X  X 

 

 Revisor A Revisor B Revisor C Revisor D 

Har barn X X   

Har inte barn   X X 

Kön – Man X  X  

Kön – Kvinna  X  X 

Experimentgrupp 1 = Könet odefinierat 

 Revisor A Revisor B 

Manliga egenskaper X  

Kvinnliga egenskaper  X 

 

 Revisor A Revisor B 

Har barn X  

Har inte barn  X 
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Experiment 2 

Kontrollgrupp 2 = Könet definierat 

 Revisor A Revisor B Revisor C Revisor D Revisor E Revisor F Revisor G Revisor H 

Manliga egenskaper X X X X     

Kvinnliga egenskaper     X X X X 

Har barn X X   X X   

Har inte barn   X X   X X 

Kön – Man X  X  X  X  

Kön – Kvinna  X  X  X  X 

Experimentgrupp 2 = Könet odefinierat 

 Revisor A Revisor B Revisor C Revisor D 

Manliga egenskaper X X   

Kvinnliga egenskaper   X X 

Har barn X  X  

Har inte barn  X  X 
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Bilaga 5 – Experimentformulär 

Karriärmöjligheter 1 

Tänk er in i följande situation: Ert företag står inför att välja in en ny delägare. De nedanstående 
beskrivningarna av personer är dina kollegor. Ni är auktoriserade revisorer och har arbetat ett 
flertal år i revisionsbranschen. Beskrivningarna av personerna är knapphänta men försök att svara 

på frågorna utan att tänka efter för mycket. Använd dina första intryck och tänk på att det inte 
finns några svar som är rätt eller fel, det är din uppfattning som gäller. 

Vad är du? 

 
Man    

 
Kvinna 

Är du delägare? 

 

Har du barn? 

 

Rangordna följande personers möjlighet att bli delägare från 1 till 4. 

1 = högst möjlighet och 4 = lägst möjlighet.  

Om du anser att till exempel två alternativ har likvärda möjligheter kan du använda samma siffra flera gånger. 

Leif arbetar med stort fokus på uppgiften, han arbetar rationellt och analyserar väl. Han tror 

på sig själv och har mod till att ta sig an utmaningar. Leif är även målinriktad och visar på 
handlingskraft genom att ta snabba beslut vilket också visar på att han är riskbenägen. I 
kontakt med andra människor uppfattas han som saklig och rättfram. 

 

Karin är bra på att samarbeta och kompromissar gärna eftersom att hon är uppmärksam och 
lyhörd till andras åsikter. När Karin arbetar är hon noggrann och försiktig samt mån om att 
vara både sina kollegor till lags och följa praxis. Mot sina kollegor och klienter visar hon stor 
ödmjukhet och tålamod för att få förståelse för helheten. 

 

Elisabeth är målinriktad och visar på handlingskraft genom att ta snabba beslut vilket också 
visar på att hon är riskbenägen. I kontakt med andra människor uppfattas hon som saklig 
och rättfram. När Elisabeth arbetar gör hon det med stort fokus på uppgiften, hon arbetar 
rationellt och analyserar väl. Hon tror på sig själv och har mod nog att ta sig an utmaningar. 

 

Göran är bra på att samarbeta och kompromissar gärna eftersom att han är uppmärksam och 
lyhörd till andras åsikter. Mot sina kollegor och klienter visar han stor ödmjukhet och tålamod 
för att få förståelse för helheten. När Göran arbetar är han noggrann och försiktig samt mån 

om att vara både sina kollegor till lags och följa praxis. 

 

 

Rangordna följande personers möjlighet att bli delägare från 1 till 4. 

1 = högst möjlighet och 4 = lägst möjlighet. 

 
Ja    

 
Nej 

  
Ja    

 
Nej 
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Om du anser att till exempel två alternativ har likvärda möjligheter kan du använda samma siffra flera gånger. 

Johan är auktoriserad revisor och har barn. 
 

Mats är auktoriserad revisor och har inga barn. 
 

Karin är auktoriserad revisor och har barn. 
 

Annelie är auktoriserad revisor och har inga barn. 
 

 

Karriärmöjligheter 2 

Tänk er in i följande situation: Ert företag står inför att välja in en ny delägare. De nedanstående 

beskrivningarna av personer är dina kollegor. Ni är auktoriserade revisorer och har arbetat ett 
flertal år i revisionsbranschen. Beskrivningarna av personerna är knapphänta men försök att svara 

på frågorna utan att tänka efter för mycket. Använd dina första intryck och tänk på att det inte 
finns några svar som är rätt eller fel, det är din uppfattning som gäller. 

Vad är du? 

 
Man    

 
Kvinna 

Är du delägare? 

 
Ja    

 
Nej 

Har du barn? 

 

Rangordna följande personers möjlighet att bli delägare från 1 till 2. 

1 = högst möjlighet och 2 = lägst möjlighet.  
Om du anser att till exempel två alternativ har likvärda möjligheter kan du använda samma siffra flera gånger. 

Revisorn är målinriktad och visar på handlingskraft genom att ta snabba beslut trots 
eventuella risker. I kontakt med andra människor uppfattas revisorn som saklig och rättfram. 

När revisorn arbetar görs det med stort fokus på uppgiften och med ett rationellt och 
analyserande tillvägagångssätt. Revisorn tror på sig själv och har mod till att ta sig an 

utmaningar. 

 

Revisorn är bra på att samarbeta och kompromissar gärna samt är uppmärksam och lyhörd 
till andras åsikter. Mot sina kollegor och klienter visar revisorn stor ödmjukhet och tålamod 
för att få förståelse för helheten. När revisorn arbetar görs det med noggrannhet och 
försiktighet. Revisorn är även mån om att vara både sina kollegor till lags och följa praxis. 

 

 

Rangordna följande personers möjlighet att bli delägare från 1 till 2. 

1 = högst möjlighet och 2 = lägst möjlighet. 
Om du anser att till exempel två alternativ har likvärda möjligheter kan du använda samma siffra flera gånger. 

 
Ja    

 
Nej 
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Auktoriserad revisor och har inga barn. 
 

Auktoriserad revisor och har barn. 
 

Karriärmöjligheter 3 

Tänk er in i följande situation: Ert företag står inför att välja in en ny delägare. De nedanstående 
beskrivningarna av personer är dina kollegor. Ni är auktoriserade revisorer och har arbetat ett 
flertal år i revisionsbranschen. Beskrivningarna av personerna är knapphänta men försök att svara 
på frågorna utan att tänka efter för mycket. Använd dina första intryck och tänk på att det inte 
finns några svar som är rätt eller fel, det är din uppfattning som gäller. 

Vad är du? 

 
Man    

 
Kvinna 

Är du delägare? 

  
Ja    

 
Nej 

Har du barn? 

 

Rangordna följande personers möjlighet att bli delägare från 1 till 8. 

1 = högst möjlighet och 8 = lägst möjlighet. 

Om du anser att till exempel två alternativ har likvärda möjligheter kan du använda samma siffra flera gånger. 

Elisabeth har barn. Hon är målinriktad och handlingskraftig. I kontakt med andra människor 
uppfattas hon som saklig och rättfram. När Elisabeth arbetar gör hon det med stort fokus på 
uppgiften, hon arbetar rationellt och analyserar väl. 

 

Maria har inga barn. I kontakt med andra människor uppfattas hon som saklig och rättfram. 
Hon är målinriktad och handlingskraftig. När Maria arbetar gör hon det med stort fokus på 
uppgiften, hon arbetar rationellt och analyserar väl. 

 

Leif har barn. Av andra människor uppfattas han som saklig och rättfram. Han är målinriktad 

handlingskraftig. När Leif arbetar gör han det med stort fokus på uppgiften, han arbetar 
rationellt och analyserar väl. 

 

Madeleine har inga barn. När Madeleine arbetar är hon noggrann och försiktig. Hon är bra på 
att samarbeta och kompromissar gärna. Mot sina kollegor och klienter visar hon stor 
ödmjukhet och tålamod. 

 

Göran har barn. När han arbetar är han noggrann och försiktig. Göran samarbetar gärna och 

har inget emot att kompromissa. Han visar även stor ödmjukhet och tålamod mot sina 
kollegor och klienter. 

 

Lars har inga barn. När han arbetar är han noggrann och försiktig. Han visar även stor 
ödmjukhet och tålamod mot sina kollegor och klienter. Lars samarbetar gärna och har inget 
emot att kompromissa. 

 

  
Ja    

 
Nej 
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Karin har barn. Hon är bra på att samarbeta och kompromissar gärna. Mot sina kollegor och 
klienter visar hon stor ödmjukhet och tålamod. När Karin arbetar gör hon det noggrant och 
försiktigt. 

 

Rune har inga barn. Av andra människor uppfattas han som saklig och rättfram. Han är 
målinriktad och handlingskraftig. När Rune arbetar gör han det med stort fokus på uppgiften, 
han arbetar rationellt och analyserar väl. 

 
 

Karriärmöjligheter 4 

Tänk er in i följande situation: Ert företag står inför att välja in en ny delägare. De nedanstående 
beskrivningarna av personer är dina kollegor. Ni är auktoriserade revisorer och har arbetat ett 
flertal år i revisionsbranschen. Beskrivningarna av personerna är knapphänta men försök att svara 

på frågorna utan att tänka efter för mycket. Använd dina första intryck och tänk på att det inte 
finns några svar som är rätt eller fel, det är din uppfattning som gäller. 

Är du? 

 
Man    

 
Kvinna 

Är du delägare? 

 
Ja    

 
Nej 

Har du barn?  

 

Rangordna följande personers möjlighet att bli delägare från 1 till 4. 

1 = högst möjlighet och 4 = lägst möjlighet. 
Om du anser att till exempel två alternativ har likvärda möjligheter kan du använda samma siffra flera gånger. 

Revisorn har barn samt är bra på att samarbeta och kompromissar gärna. Mot sina kollegor 
och klienter visar revisorn stor ödmjukhet och tålamod. När revisorn arbetar görs det med 
noggrannhet och försiktighet. 

 

Revisorn har barn samt är målinriktad och handlingskraftig. I kontakt med andra människor 
uppfattas revisorn som saklig och rättfram. När revisorn arbetar görs det med stort fokus på 
uppgiften och med ett rationellt och analyserande tillvägagångssätt. 

 

Revisorn har inga barn och när personen arbetar görs det med noggrannhet och försiktighet. 
Revisorn är bra på att samarbeta och kompromissar gärna. Personen visar stor ödmjukhet 
och tålamod mot sina kollegor och klienter. 

 

Revisorn har inga barn samt är målinriktad och handlingskraftig. När revisorn arbetar görs 
det med stort fokus på uppgiften med ett rationellt och analyserande tillvägagångssätt. I 
kontakt med andra människor uppfattas revisorn som saklig och rättfram. 

 
 

  

 
Ja    

 
Nej 
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Bilaga 6 – Intervjuguide  

Inledande frågor 

Namn? 

Ålder? 

Inledande om egenskaper 

Vilka egenskaper tror du är önskvärda för att bli delägare i revisionsbranschen? 

Föredrar du att arbeta ensam eller i grupp? 

Hur tycker du att män och kvinnors arbetssätt skiljer sig åt? 

Karriärorientering 

Hur har du gjort karriär? Antal år på respektive post? 

Vad anser du är en lyckad karriär? 

Vilka egenskaper tror du har hjälpt dig att bli en framgångsrik revisor och därmed delägare? 

Vilken målsättning har du haft i karriären? Vilken är din målsättning idag? 

Hur har dina karriärambitioner förändrats med åren? 

Arbetar du mycket övertid? Gör gärna en konkret uppskattning 

Vad har du för prioriteringar (jobb, familj, framtid)? 

Kan du se någon skillnad på karriärorientering mellan dig och dina kollegor av det andra könet? 

Kundrelationer 

Vad har du för relation till dina kunder? 

Hur viktig tror du att kundrelationer är i din roll som delägare? 

Hur gör du för att nå nya kunder? 

Kan du se någon skillnad mellan hur du hanterar kundrelationer och hur dina kollegor av det andra 
könet hanterar kundrelationer? 
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Ledarskap 

Hur styr du verksamheten? 

Hur leder du de anställda? 

Hur organiseras verksamheten? 

Vid återkommande uppgifter och för att memorera fakta, hur gör du? 

Om ett nytt verktyg ska implementeras (t ex ett nytt affärssystem) hur gör du detta? 

Målsättning, har du tydliga mål för verksamheten? 

Ansvar, tar du allt ansvar? Delegerar du ansvar? 

Vid beslutsfattande, hur tänker du? 

Känner du ett behov av att vara delaktig i alla beslut som tas i verksamheten? 

Känner du dig personligt ansvarig för alla resultat? Kan du dela med dig av motgång och framgång? 

Kan du se någon skillnad i ledarskapsförmåga mellan dig och dina kollegor av det andra könet? 

Föräldraskap 

Barn? Vid vilken ålder? Hur tätt? 

Har du varit barnledig? I så fall hur länge? Hur har detta påverkat din karriär? 

Hur har barnskaffandet påverkat dina karriärambitioner? 

Kultur 

Hur är relationerna mellan kollegorna? Hierarki eller horisontellt? 

Umgås män med män och kvinnor med kvinnor? Är relationerna mellan män och kvinnor olika 
beroende på vilken nivå man arbetar? 

Vid rekrytering, hur väljer chefer? Vilka egenskaper efterfrågas? 

Hur många kvinnliga respektive manliga delägare har ni i ert företag? 
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Bilaga 7 – Inbjudan till intervju 

 

Hej! 

Vi, Kristina Nilsson och Rebecka Iderup är två studenter vid Ekonomihögskolan i Lund som studerar 

vårt sista år på Civilekonomprogrammet. 

Denna termin skriver vi en masteruppsats. Vårt ämne berör hur det är att göra karriär inom 

revisionsbranschen. Vår tanke är att jämföra karriärmöjligheterna mellan män och kvinnor. Av den 

anledningen undrar vi om ni vet någon manlig/kvinnlig partner som vi kan intervjua? 

 

Tack på förhand!  

Hälsningar Kristina Nilsson & Rebecka Iderup 
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Bilaga 8 – Artikel  

Så påverkas din karriär av genus 
 

Tror du att du främst behöver vara 

handlingskraftig, fokuserad och ha ett 

stort självförtroende för att bli delägare? 

Då har du samma uppfattning som resten 

av revisionsbranschen. Ni har fel. 

 

Underrepresentationen av kvinnor på 

delägarnivå i revisionsbranschen är ett 

uppmärksammat och debatterat ämne. 

Enligt en tidigare artikel i Balans 

representerar kvinnor 12,5-25,5 procent av 

delägarposterna på Sveriges sju största 

revisionsbyråer. En förändring är på gång 

men det går långsamt.  

   Precis som förändringen tar tid så tar det 

också lång tid att förändra branschkulturen. 

Branschkulturen idag bygger på en manlig 

dominans då männen är i majoritet bland 

delägare. Det är delägarna som är 

förebilder, skapar och kan förändra 

kulturen. Brist på kvinnor i toppen gör det 

kvinnliga inflytande minimalt och de 

kvinnor som tagit sig till toppen har istället 

valt att anpassa sig till det manliga 

beteendet.  

 

Delägarnas betydelse för kulturen i 

branschen tydliggörs i en undersökning som 

besvarats av auktoriserade revisorer. 

Undersökningen är utförd av två studenter 

vid Lunds Universitet, i samband med deras 

masteruppsats. Revisorerna gavs 

möjligheten att rangordna olika kandidaters 

möjligheter att bli delägare. Det som 

efterfrågades var revisorernas 

föreställningar om branschen. 

Undersökningen visar att varken kön eller 

föräldraskap spelar någon roll. Solkklart är 

däremot att manliga egenskaper rangordnas 

högst, både av män och av kvinnor. Manliga 

egenskaper upplevs alltså som mer 

framgångsrika än kvinnliga, oavsett kön och 

föräldraskap. De egenskaper som användes i 

undersökningen visas i nedanstående tabell. 

Uppdelningen i manliga och kvinnliga 

egenskaper baseras på tidigare forskning. 

 

Manliga Kvinnliga 

Handlingskraftig Samarbetsförmåga 

Snabba beslut Kompromissvillig 

Riskbenägen Uppmärksam 

Saklig och rättfram Lyhörd 

Fokuserad Ödmjukhet 

Rationell Tålamod 

Analyserande Noggrann och försiktig 

Självförtroende Laglydig 

Tabell 1. Manliga och kvinnliga egenskaper. 

 

Att manliga egenskaper ses som 

framgångsrika kan bero på att de oftast 

kopplas samman med män och på att de 

som är delägare idag främst är män.  

 

Föreställningarna i branschen leder till att 

kvinnor inte upplever sig ha samma 

möjligheter att bli delägare som män och att 

de därmed inte är karriärinriktade i samma 

utsträckning. För att bli delägare krävs det 

att kvinnan inte känner sig hindrad av dessa 

föreställningar. Intervjuer som gjordes i 

samband med undersökningen visade 

däremot att kvinnor på delägarnivå inte 

känner sig hindrade. Sju delägare 

intervjuades, en från vart och ett av de sju 

största revisionsföretagen. Delägarna som 

intervjuades berättade att de har varit mer 

eller mindre karriärorienterade, eller 
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snarare målinriktade och att de ständigt har 

strävat efter att nå nästa steg på 

karriärstegen. 

 

Intervjuerna behandlade fler viktiga 

egenskaper, bland annat kundrelationer. 

Även vilken betydelse familjeförhållanden 

har haft på de intervjuades karriär 

diskuterades. Delägarna instämmer med 

revisorerna i experimentet om att 

föräldraskapet inte har någon negativ effekt. 

Kvinnor benämner det snarare som en 

positiv effekt och att föräldraskapet har 

utvecklat deras ledaregenskaper.  

   Vidare hävdade samtliga delägare som 

intervjuades att det centrala för att bli 

delägare är att kunna skapa och bibehålla 

kundrelationer. Delägarna fick beskriva hur 

de hanterade sina kundrelationer och visade 

på inslag av både manligt och kvinnligt 

beteende. Att vara tillgänglig för kunden ses 

som A och O. Det har delägarna löst genom 

att arbeta mycket övertid. Samtliga delägare 

har barn och för att kombinera arbetet med 

privatlivet beskriver i alla fall kvinnorna 

betydelsen av att kunna utnyttja flexsystem 

och att de ibland slagit knut på sig själva för 

att lyckas.  

 

Revisionsbranschens beroende av sina 

kunder innebär att också deras 

uppfattningar bör tas med i beräkningen. 

Delägarkandidater möter nämligen även 

hinder i potentiella kunders och befintliga 

kunders uppfattningar om hur en revisor 

bör vara. Förr var normen att revisorn 

skulle vara en man. På grund av olika 

kulturer internationellt sett kan vissa 

företag än idag inte tänka sig en kvinna som 

revisor. I takt med att det blir fler kvinnor 

på höga befattningar inom näringslivet 

ändras troligen också uppfattningen om att 

en revisor ska vara en man. Utvecklingen av 

kvinnornas andel bland delägarna går 

därför hand i hand med utvecklingen i 

näringslivet.  

 

Ytterligare framgångsfaktorer som 

delägarna gav uttryck för var ledarskap och 

engagemang, med inslag av både manligt 

och kvinnligt. Då de intervjuade är 

framgångsrika revisorer som lyckats bli 

delägare kan det konstateras att det behövs 

både manliga och kvinnliga karaktärsdrag.  

 

Undersökningens resultat tyder på att det 

finns en motsägelse mellan uppfattningarna 

i branschen om hur de framgångsrika 

delägarna bör vara. Den traditionella tanken 

om manlighetens förträfflighet är felaktig. 

 

Förändringen går långsamt. Andelen 

kvinnor bland delägarna ökar långsamt.  

Andelen kvinnliga egenskaper hos 

delägarna ökar långsamt. Än långsammare 

förändras kulturen som är djupt rotad i 

branschen. Framöver, i takt med att andelen 

kvinnor ökar bland delägarna och bland 

revisorernas kunder blir kanske de 

kvinnliga egenskaperna de som dominerar 

branschen.   

KRISTINA NILSSON OCH REBECKA IDERUP 

 

 


