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Problem Vilka orsaker kan ligga bakom att andelen kvinnor är lägre 

representerade bland de högre befattningarna inom revisionsyrket 

än män? 

 

 Syfte Syftet är att beskriva de faktorer som kan påverka kvinnors 
avancemang till de högre befattningarna inom revisionsyrket. 

 

Metod I den här studien har en kvantitativ metod använts samt även ett 
inslag av den kvalitativa metoden. Den kvantitativa metoden 
valdes eftersom vi ansåg att en enkätundersökning med ett stort 
urval av auktoriserade revisorer var lämpligt för att få ett brett 
underlag till vår primärdata. För att få förståelse i ämnet har 
studien även inslag av den kvalitativa metoden. Vi skickade ut 
enkätundersökningen till auktoriserade revisorer i två av de stora 
revisionsbyråerna, Grant Thornton och SET-Revision. 

 

Slutsats Vår slutsats var att de faktorer som spelade in är många när det 
gäller kvinnors avancemang. Vi kom fram till tre 
anmärkningsvärda faktorer som vi även ansåg vara de viktigaste. 
Det första var att det inte råder samma villkor för män och kvinnor 
vad det gäller deras avancemang inom branschen. Det andra var att 
kvinnliga auktoriserade revisorer måste skapa ett större socialt 
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1. Inledning 
Den här delen kommer att ge läsaren en inblick i det ämnesområde som vi har studerat. Först 

ges en introduktion av ämnet följt av dess problemområde, problemformulering, syfte samt 

målgrupp. 

1.1 Introduktion 

Teoretiskt sätt har kvinnor i Sverige idag all möjlighet att studera, välja sitt yrke, skaffa barn 

när önskan finns etcetera. Statistiken över andelen studerande på högskolor och universitet 

under läsåret 2007/08 visar att antalet kvinnor är större än antalet män, 61 procent kvinnor 

mot 39 procent män (Studenter, scb.se, 2009). Ute på arbetsmarknaden har även 

möjligheterna för kvinnor ökat när det gäller att uppnå högre positioner i arbetslivet men dock 

är det få kvinnor som har den aktiva och verkande makten i företagen (Yrjö Collin, 

Jonnergård, Qvick, Silfverberg & Zabit, 2007). 

 

Boschini (2004) diskuterar generellt om kvinnors kompetens samt vilja att göra karriär. Vad 

det gäller utbildningen råder det ingen brist på kvinnor med rätt utbildningsbakgrund. Om en 

högre befattning innebär krav på en högre utbildning har kvinnor mer eller bättre meriter än 

män. Det är inte endast i den yngre generationen där det företer sig utan det gäller 

arbetskraften överlag i Sverige. (Boschini, 2004) 

 

Det som väckte intresset för att göra vår studie var artiklar som behandlade kvinnors 

möjlighet att uppnå högre befattningar inom revisionsyrket vilka publicerades i tidningen 

Balans nummer elva år 2005. Vi som ekonomistuderande och kvinnor och möjligtvis blivande 

kvinnliga revisorer anser att ämnet är intressant att gå in djupare på eftersom det kan beröra 

oss och vår framtid. Definitionen att göra karriär kan variera stort från individ till individ. Alla 

har olika mål och innebörden av karriär kan därför skifta. Att göra karriär menar vi är att 

uppnå de högre befattningarna i arbetslivet och vad statistiken visar är att det få kvinnor som 

har högre befattningar idag. Inom revisionsyrket finns det fem olika karriärsteg1. De två sista 

stegen, steg fyra och fem, anser vi vara de högre befattningarna. För att uppnå en högre 

befattning anser vi att utbildningen är en viktig del eftersom kunskap borde vara en grund för 

                                                 
1 Steg 1: Assistent, Steg 2: Godkänd revisor, Steg 3: Auktoriserad revisor, Steg 4: Verksamhetschef och Steg 5: 
Delägare. 
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att kunna utföra ett bra arbete inom revisionsyrket. Som vi tidigare tagit upp är andelen 

kvinnor större än män som studerar på högskolor och universitet. Det sambandet vi ser mellan 

statistiken om andelen kvinnor och män vid högskolor och universitet samt de högre 

befattningarna är intressant. De orsaker och faktorer som spelar in samt påverkar är säkerligen 

många. Det väcker även en undran om de artiklar som vi kommit i kontakt med verkligen 

stämmer samt vårt intresse för att studera de faktorer som möjligen påverkar kvinnors 

avancemang.  

 

Thyra Svensson skrev historia år 1914 när hon blev den första kvinnliga auktoriserade 

revisorn i Sverige. Hon var även den enda kvinnliga ledamoten när FAR (Föreningen för 

revisionsbyråbranschen) startade år 1923. Kvinnliga auktoriserade revisorer var sällsynta, inte 

förrän på 60-talet kunde en tydligare ökning av andelen kvinnliga revisorer ses. Under 80-

talet steg andelen till ungefär elva procent. (Halling, 2005)  

 

Under de senaste decennierna har andelen auktoriserade kvinnliga revisorer ökat ytterligare. I 

figur 1 går det att utläsa att år 1999 var andelen auktoriserade kvinnliga revisorer 23 procent 

och andelen män på 77 procent. Vid år 2008 ökade den kvinnliga delen med fyra 

procentenheter, 27 procent kvinnor och 73 procent män. (Auktoriserade revisorer, 

Revisionsnämnden 2009) 

  

 
Figur 1 Könsfördelning 1999-2008, Auktoriserade revisorer 

(Auktoriserade revisorer, Revisionsnämnden 2009) 
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Trots att den kvinnliga andelen ökat är männen överrepresenterade bland såväl godkända 

revisorer och auktoriserade revisorer. Vid nyanställning i de större revisionsbyråerna är 

könsfördelningen betydligt jämnare, av dem som rekryteras är hälften kvinnor och hälften 

män. En minskning av andelen kvinnor sker sedan med antal år i yrket, ställning och status. 

Även andelen kvinnor som blir delägare i revisionsbyråerna är låg, den varierar mellan sju 

och femton procent i de större revisionsbyråerna. En svag förbättring sker och även strävan 

efter att uppnå en jämnare könsfördelning finns men den kommer att ta lång tid att uppnå. 

(Precht, 2005)   

 

1.2 Problemområde 

Det är fler män än kvinnor som uppnår höga befattningar inom revisionsbranschen. I Hallings 

(2005) artikel ”Få kvinnor blir chefer” skriver hon att trots kvinnor inte uppnår samma höga 

befattningar i samma utsträckning som män inom revisionsbranschen upplever kvinnliga 

revisorer sig jämställda och anser sig ha samma möjligheter som sina manliga kollegor. 

Vidare menar Halling att en förklaring kan vara att kvinnornas yrkesmässiga förväntningar 

har anpassats efter hur verkligheten ser ut. Halling skriver även om forskaren Charlotte 

Holgersson vid Ekonomiska Forskningsinstitutet som menar att den rådande manliga 

dominansen inom revisionsbranschen tyder på att det inte råder lika villkor för kvinnor och 

män. Holgersson menar även att kvinnors uppfattning i frågan om könets roll ändras i takt 

med antalet år inom branschen från att i början haft en könsneutral inställning. De stora 

befordringarna går i högre utsträckning till männen. Den insikten hanteras olika av olika 

individer. Det finns två synsätt menar Holgersson, det ena är att framhålla kvinnans 

egenskaper som värdefulla i arbetet och det andra är att se maktförhållandena mellan kvinnor 

och män. Att kvinnor inte uppnår högre befattningar i samma utsträckning som män är på 

grund av att det ser ut som det gör i samhället, det har inget med den enskilda personen att 

göra menar Holgersson. (Halling, 2005) 

 

Leth (1997) var projektledare för en undersökning, som FAR gjorde tillsammans med 

Demoskop år 1997, gällande kvinnorna och revisionsyrket och hur de upplever sina 

förutsättningar och arbetssituationer. De som ingick i undersökningen var kvinnliga FAR-

ledamöter. De resultat som Leth fick fram genom undersökningen visade att i det stora hela 
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var kvinnorna nöjda med sitt yrkesval och en stor majoritet, 83 procent, ansåg sig även att ha 

goda möjligheter att lyckas med sina målsättningar. Undersökningen visade även att en stor 

del, 71 procent, av kvinnorna var intresserade av att bli delägare medan ungefär bara hälften 

av de intervjuade ansåg att de hade samma möjlighet till det jämfört med sina manliga 

kollegor. De flesta av de kvinnliga cheferna uppfattade sig ha samma möjlighet som männen 

att verka som chef. 73 procent av kvinnorna ansåg dock sig inneha den ställning de borde med 

tanke på kompetens och erfarenhet. (Leth, 1997) 

 

Som vi tidigare framhållit är nyrekryteringen vid revisionsbyråer idag jämlik mellan kvinnor 

och män dock är de högre positionerna överrepresenterade av män. Är det tiden som inte har 

hunnit ifatt eller kan det vara andra faktorer som gör det svårare för kvinnor att få en högre 

position? Ämnet väcker frågor och leder fram till studien där vi vill försöka kunna svara på 

frågan ”Vilka orsaker kan ligga bakom att andelen kvinnor är lägre representerade bland de 

högre befattningarna inom revisionsyrket än män”? Det är en fråga som omfattar mycket men 

vi vill ändå försöka att skapa oss en generell uppfattning om vilka faktorer det kan vara. Alla 

faktorer kommer troligtvis inte kunna behandlas men det är en eftersträvan. 

 

1.3 Problemformulering 

Målet med studien är att ge svar på frågeställningen:  

• Vilka orsaker kan ligga bakom att andelen kvinnor är lägre representerade bland de 

högre befattningarna inom revisionsyrket än män? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva faktorer som kan påverka kvinnors avancemang till de 

högre befattningarna inom revisionsyrket.  

 

1.5 Målgrupp 

Studien lyfter fram ett ämne som kan vara intressant för revisorer, olika revisionsbyråer samt 

högskolestuderande inom företagsekonomi.  
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2. Metod 

I metodavsnittet visas vårt val av metod för att få fram den sekundär - och primärdata som 
behandlas i studien. En redogörelse för upplägget av analysen samt förhållningssättet till 
validitet, reliabilitet och objektivitet. Slutligen förklaras valet av respondenterna. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

För att tydligt kunna se vårt tillvägagångssätt i studien har vi skapat en modell, se figur 2. Vi 

har utgått från syftet vilket är basen för sekundär – och primärdata. Till uppbyggnaden av 

primärdata tog vi hjälp av sekundärdata. De resultat vi fick från sekundär – och primärdata 

har sedan analyserat och slutligen resulterat i slutsatsen.       

 

 

Syfte   Slutsats 

 

 

Figur 2. Egen modell av vald metod. 

 

 2.1.1 Sekundärdata 

Sekundärdata är den information som kommer från böcker, broschyrer och tidsskrifter. Det är 

viktigt att ha i åtanke att informationen kan vara vinklad eller inte heltäckande eftersom 

informationen oftast skrivs ur ett annat syfte. (Björklund & Paulsson, 2003) Grunden till den 

här studien bygger på sekundärdata från student- och forskningslitteratur, vetenskapliga 

artiklar samt Internet. För få uppslag till olika källor har tidigare uppsatser varit till hjälp.  

 

Vid sökning av student- och forskningslitteratur har vi främst använts oss av Mälardalens 

högskolebibliotek samt stadsbiblioteket i Eskilstuna. För de vetenskapliga artiklarna har 

databaserna ABI/INFORM och ELIN@Mälardalen (female accountant, female auditor) 

utnyttjats men även tidskrifter rörande revisionsbyråbranschen. Ytterligare insamling av data 

har gjorts via olika Internetsidor med sökord som exempelvis utbildning, auktoriserade 

revisorer och könsfördelning.   

        Sekundärdata  

Analys av sekundär- 
och primärdata 

         Primärdata  
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2.1.2 Primärdata 

Det finns två huvudsakliga undersökningsmetoder, kvantitativ och kvalitativ metod. Den 

kvantitativa metoden är mer till för studier som omfattar information som kan mätas eller 

värderas numeriskt medan kvalitativa studier är mer för att skapa djupare förståelse i ett valt 

ämne. I kvantitativa studier är enkätundersökningar mer lämpliga metoder att använda, medan 

i kvalitativa studier är det intervjuer som är en bra metod. (Björklund & Paulsson, 2003) Vi 

har valt att göra en kvantitativ studie genom att göra en enkätundersökning med ett urval av 

auktoriserade revisorer i Sverige. Genom att vi vill skapa en lite djupare förståelse kommer 

studie även ha inslag av den kvalitativa metoden.  

Anledningen till valet av att göra en enkätundersökning istället för intervjuer var att vi vill ha 

ett brett underlag av primärdata. Genom intervjuer av ett fåtal individer ansåg vi att det inte 

skulle ge tillräckligt med data för att skapa en generell uppfattning av ämnet i studien. Att ha 

en enkätundersökning gör att respondenterna får tid på sig att reflektera kring frågorna samt 

besvara dem när det passar de själva (Wahl, 2003). 

Genom att formulera frågorna på ett tydligt vis vill vi minska risken för eventuella 

misstolkningar samt dölja egna värderingar i enkäten. Björklund och Paulsson (2003) menar 

att nackdelar som kan finnas med enkätundersökningar är att observationer av kroppsspråk 

förbises och möjligheten att viss information som inte efterfrågas kan utelämnas. De menar 

vidare att fördelar som finns med enkätundersökningar är att en större mängd kan nås och 

därmed få fler synvinklar, dessutom påverkas inte respondenten på något annat sätt än 

frågeformuleringen i enkäten. Vi ansåg att det finns ytterligare en nackdel med en 

enkätundersökning än det Björklund och Paulsson nämner, det kan vara att de svar 

respondenterna kryssar i saknar tillförlitlighet. Genom att välja en skala från ett till fyra gör vi 

att respondenterna måste luta sig åt ett håll och inte ta den lättare vägen, exempelvis väljer 

mittalternativen där skalan är från ett till fem. 

För att testa enkäten gjordes en testundersökning där vi skickade ut den till tio utvalda 

auktoriserade revisorer som fick ta del av studiens syfte, av de tio fick vi gensvar från tre. De 

hade möjligheten att lämna synpunkter på enkäten, ifall frågorna var svåra att relatera till eller 

kunde misstolkas. Vi fick dock ingen uppmaning om att ändra frågorna vilket gjorde att vi 

ansåg att enkäten kunde skickas ut. Anledningen till att sju respondenter inte svarade på vår 

enkätundersökning kan bero på bristande engagemang eller tidsbrist. Vi tror dock att den 
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största anledningen varit tidsbrist vilket vi grundar på den e-post som vi erhållit både i 

testundersökningen samt enkätundersökningen. Respondenterna förklarade att de inte hade tid 

att medverka i undersökningen på grund av dem hade mycket att göra.  

Vi valde att göra enkätundersökningen via en webbsida (www.mamut.com) för att underlätta 

för respondenterna samt för vår sammanställning av svaren. För att se om det fanns skillnader 

mellan män och kvinnors svar valde vi att ha två undersökningar, en för kvinnor och en för 

män, dock var enkäterna likadana. Vid framställningen av resultatet i enkätundersökningen 

valde vi att redovisa den i form av diagram. Vi framställde diagrammen både i empirin och i 

bilagor. För att göra det lättare för läsaren valde vi att framställa resultaten i procentsatser. De 

egna kommentarer respondenterna hade möjlighet att ge i enkäten redovisade vi i empirin i 

form av citat. Alla de kommentarer som gavs i enkäten är med i studien.   

 
2.1.3 Analys av sekundär - och primärdata 

Sekundärdata har varit vår bas att stå på samt gett oss inblick i de olika faktorer som påverkar 

och är intressanta för vårt val av ämne. De data vi har samlat in ansåg vi vara relevant för att 

kunna skapa förståelse samt ge kunskap inom området. Det har även varit en förutsättning för 

slutsatsen i studien. Frågorna i enkätundersökningen har skapats utifrån insamlade 

sekundärdata. För att skapa en djupare förståelse för ämnet har primärdata varit till vår hjälp. 

Genom ett stort urval av auktoriserade revisorer får vi en mer trovärdig och generell 

uppfattning i vår studie. Efter en presentation av svaren från enkätundersökning har en analys 

på sekundär – och primärdata gjorts. Genom en analys ligger förhoppningarna i att förstå samt 

se samband till varför rådande situation finns. Efter en genomförd analys kunde en slutsats 

dras. 

 

2.2  Validitet, Reliabilitet och Objektivitet  

För att en studie ska anses trovärdig i vetenskapliga sammanhang måste de tre måtten 

validitet, reliabilitet och objektivitet beaktas och eftersträvas (Björklund & Paulsson, 2003). 

Det första måttet validitet är tillförlitligheten i studien. För att få en högre tillförlitlighet i sin 

studie ska den mäta det som den avser att mäta och att enkät- och intervjufrågor inte är 

ledande eller vinklade. (Björklund & Paulsson, 2003) Vid utformningen av de enkätfrågor 

som vi har använt oss av har åtanken varit att inte skapa frågor som är vinklade eller kan vara 
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ledande åt ett eller annat håll, utan att ha relevanta och tydliga frågor för att ge studien en 

högre validitet.  

Reliabiliteten är det mått på trovärdigheten i studien. Där ses det till vilken grad av 

tillförlitlighet mätinstrumenten har, om det endast är slumpen som utgör utfallet av 

undersökningen eller om de skulle bli samma värde i liknande utsträckning i en upprepad 

undersökning. För att öka reliabiliteten krävs ett stort antal respondenter för att på bästa sätt 

undvika eventuella slumpfaktorer. (Björklund & Paulsson, 2003) Vi har använts oss av en 

enkätundersökning för att nå ett större urval av respondenter och därmed öka trovärdigheten i 

studien. Genom att vi har granskat våra sekundärkällor kritiskt samt varit medvetna om att de 

kan vara vinklade eller inte helt heltäckande uppnår vi en god reliabilitet. 

Det sista av de tre måtten, objektivitet, är i vilken utsträckning som egna värderingar påverkar 

studien. För att öka studiens objektivitet ska de olika val som görs i studien vara klara och väl 

motiverade och därigenom ge möjligheten till läsaren att själv kunna ta ställning till studiens 

resultat. Även ska det läggas vikt vid att inte göra sakfel eller återge källor på ett felaktigt 

eller snedvridet sätt för att objektiviteten i studien ska finnas. (Björklund & Paulsson, 2003) 

Vi har i vår studie eftersträvat att upprätthålla en bra objektivitet genom att klart motivera de 

olika val vi gör i studien samt återge källor på ett korrekt vis.  

 
2.3 Val av respondenter 

Vid valet av respondenter till vår enkätundersökning riktade vi in oss på de fem största 

revisionsbyråer2 i Sverige. Genom att enbart välja verksamma auktoriserade revisorer skulle 

vi ha vetskapen att de skulle ha minst fem års erfarenhet inom branschen. De skulle även 

kunna vara potentiella för högre positioner inom yrket i framtiden. Vi är medvetna om att det 

kan finnas respondenter som kan inneha en chefsposition dock har vi inte fått indikationer på 

att det skulle te sig på det viset. Vi vände oss först till revisorsnämnden med hopp om att få 

hjälp med information om auktoriserade revisorer i de utvalda bolagen. Det de kunde hjälpa 

oss med var att förse information och uppgifter till vilka vi skulle kontakta i bolagen. Vi tog 

därefter kontakt med de fem revisionsbyråerna varav två, Grant Thornton och SET – 

Revision, var villiga att medverka i undersökningen. Anledningen till att vi inte tog kontakt 

med ytterligare revisionsbyråer var på grund av tidsbrist. Vi ansåg att det antalet respondenter 
                                                 
2 Öhrlings PriceWaterhouse Coopers, Deloitte, KPMG, Grant Thornton och  SET - Revision 
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från de två utvalda byråerna var tillräckligt för att få en generell uppfattning i studien. 

Enkätundersökningen skickades ut till 192 auktoriserade revisorer på de två stora 

revisionsbyråerna Grant Thornton och Set-Revision. Enkätundersökningen besvarades av 48 

stycken respondenter, 30 män och 18 kvinnor. Bortfallet som uppstod kan förklaras av olika 

orsaker. Vi fick in många svar från respondenterna via e-post om att tid inte fanns till att svara 

på enkäten, de ville lägga all sin tid på sina klienter. En annan orsak kan vara att de inte hade 

intresset att deltaga. 

 

 
2.4 Metod- och Källkritik 

Studien ser till kvinnors avancemang därför har vi valt att inte lägga fokus på männens 

avancemang. Det gör att studien är skriven ur en kvinnlig synvinkel. 

 

I valet av litteratur har de senaste upplagorna använts i första hand, men vi har även ansett att 

äldre versioner har ett aktuellt värde och är lämpliga för studien.  Vi har även försökt att 

använda oss utav förstahandskällor i den utsträckning möjligheten har funnits.   

 

Anledningen till att det var färre kvinnor som svarade på enkätundersökningen kan grundas i 

att männen är överrepresenterad i revisionsbyråerna, vilket gör att andelen män större än 

andelen kvinnor. Det uppfattar vi inte som ett problem för studien utan det blir mer en 

avspegling av verkligheten. 
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3. Teoretisk referensram  

I den teoretiska referensramen kommer det allmänt att redogöras om revisorsyrket och 

glastak. Vidare behandlas kvinnor, familj och karriär samt genusperspektiv, nätverk och 

kvotering.   

3.1 Revisorsyrket  

En revisor är en person som är vald i ett bolag, en förening eller annan sammanslutning och 

som yrkesmässigt sysslar med revisions- och redovisningsfrågor samt närliggande uppgifter. 

Titeln revisor är inte skyddad eftersom det ingår i de lagskyddade titlarna godkänd och 

auktoriserad revisor. (FAR Förlag, 2006) För att bli auktoriserad revisor idag krävs det att ha 

avlagt en magisterexamen med företagsekonomi som inriktning. Ytterligare krävs det att 

genomgå en praktisk utbildning under minst fem år varav tre år omfattar revision av bokslut, 

koncernbokslut eller liknande redovisningshandlingar. För att bli godkänd revisor krävs det 

att ha avlagt en kandidatexamen med företagsekonomi som inriktning, samt genomgå en 

praktisk utbildning under minst tre år. (Utbildning, Revisorsnämnden, 2009)   

 

Alla intressenter i ett företag som ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda samt stat 

och kommun har antingen direkt eller indirekt nytta av revisorns arbete. Revisorns 

huvudsakliga uppgifter är att yttra sig om och kontrollera årsredovisningen, bokföringen, 

styrelsens och VD: s förvaltning samt även att visa en rättvisande bild av företagets finansiella 

ställning i revisionsberättelsen. (FAR Förlag, 2006) 

 

Det finns fem olika karriärsteg i revisorsyrket, första steget är att jobba som assistent i tre eller 

fyra år innan provet för att bli godkänd revisor får skrivas. Andra steget är att jobba som 

godkänd revisor vilket innebär ett stort eget ansvar samt att skaffa in egna uppdrag till byrån. 

Det brukar ta fem eller sex år innan godkänd revisor skriver prov för högre revisorsexamen 

det vill säga tredje steget i karriären som är auktoriserad revisor, som har i uppgift att leda och 

skaffa in egna revisionsuppdrag. Nästa steg är att vara chef som ansvarar för 

verksamhetsområde eller kontor. Slutligen sista karriärsteget är att bli delägare. (Revisors 

assistent, Civilekonomerna, 2009) 
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Revision handlar om att gemensamt arbeta i ett lag, där arbetet fördelas efter utbildning och 

erfarenhet. Ett revisionsuppdrag kan organiseras på olika sätt beroende på byråer samt att 

uppdragen skiljer sig åt hur stort det reviderade bolaget är. För ett medelstort företag krävs det 

att uppdraget sköts av tre personer som har var sin funktion. De tre personerna som har var sin 

funktion är uppdragsgivare (vald revisor), granskningsledare och revisionsmedarbetare 

(assistent). Vilken person som får ta hand om vilken funktion beror på flera saker såsom 

skicklighet, kunskaper, utbildning och erfarenhet. (FAR Förlag, 2006) 

 

3.2 Grundläggande ståndpunkter  

Alvesson och Billing (1999) har identifierat fyra grundläggande ståndpunkter till varför 

kvinnor är underrepresenterade i chefsvärlden. De fyra ståndpunkterna är: 1) De lika 

möjligheternas ståndpunkt, 2) Den meritokratiska ståndpunkten, 3) Det särskilda bidragets 

ståndpunkt och 4) De alternativa värdenas ståndpunkt.  

 

1) I de lika möjligheternas ståndpunkt menar Alvesson och Billing (1999) att kvinnor som 

grupp i allmänhet är diskriminerade för att de inte får samma möjligheter som män att uppnå 

en chefposition, trots att kvinnor har samma bakgrund, utbildning, kvalifikation samt 

erfarenhet som männen. Det gör att forskarna oftast använder stereotypa föreställningar och 

diskriminering som förklarande faktorer till varför kvinnor och män behandlas olika. 

Tonvikten läggs därför istället på de yttre faktorerna, vilket leder till att kvinnors bakgrund, 

motivation samt egenskaper tonas ner jämfört med männen. I allmänhet visar flera 

forskningar om kvinnor, män och ledarskap att det inte finns några fastställande skillnader för 

män och kvinnor att få en ledande position. Det handlar istället om moralen och rättvisan. 

Grundläggande problem för ståndpunkten är stereotypa kulturella idéer, irrationella sociala 

skeenden samt strukturella omständigheter som leder till att männen gynnas och därför har 

ledande positioner. (Alvesson & Billing, 1999) 

 

2) Den meritokratiska ståndpunkten handlar om att inta en managementhållning som ska 

motarbeta irrationella krafter som hindrar från att fullt utnyttja kvalificerade mänskliga 

resurser och på det sättet öka effektiviteten. I sökning efter kvalifikationer kommer kön, 

bakgrund, religion och andra egenskaper att sakna betydelse. Organisationer som använder sig 

av den ståndpunkten ser allmänt att kvinnlig arbetskraft på de ledande positionerna är ett sätt 
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att öka kompetensen. Därför är det extra viktigt att organisationsledningen är uppmärksam på 

de faktorer som hindrar kvinnor från att ha ett optimalt karriärmönster. Det ligger i ledningens 

intresse att organisationen fungerar maximalt genom att använda sig av den bästa personalen. 

Genom effektivisering och förbättring av rekrytering, befordran samt ledarskap gör att det blir 

lättare för organisationer att bekämpa irrationella kulturmönster och tillväxande sociala 

processer. (Alvesson & Billing, 1999) 

 

3) Ur det särskilda bidragets ståndpunkt riktas uppmärksamheten mer på skillnaderna mellan 

könen. Där kvinnor har kvalifikationer som anses vara nya och viktiga bidrag för 

organisationsledningen, eftersom kvinnor har en mer personorienterad och demokratiskt 

ledarstil. Det gör att den sociala strukturen blir mindre hierarkiskt samt sker en ändring i 

arbetsklimatet. Kvinnor har en annan inställning till makt, som ser makt som en förmåga där 

hela gemenskapen gynnas till skillnad från män de ser makt som något mer kontrollerande. 

Det är kvinnors särskilda kvalifikationer som kommer att ligga till grund för att kvinnor ska 

inneha en ledande position, inte genom att ha manliga egenskaper samt färdigheter. (Alvesson 

& Billing, 1999)  

 

4) I de alternativa värdenas ståndpunkt skiljer de båda könen sig från varandra eftersom män 

och kvinnor inte delar samma synsätt om livet. Den här ståndpunkten har en direkt grund i 

feminismen och har därför en kritisk inställning till mansdominerade konstruktioner. Ur de 

alternativa värdenas synvinkel har kvinnor traditionellt socialiserats till att leva enligt den 

privata sfärens värden som exempelvis att vara emotionell och att vårda, till skillnad från män 

som lever efter den offentliga sfärens värden till exempel att förneka sårbarhet, att ta risker 

samt att konkurrera och att kontrollera. Därför bör kvinnor som befinner sig i 

mansdominerade område agera utifrån sina behov och önskemål utan att behöva anpassa sig 

till dominerade värden och normer. (Alvesson & Billing, 1999) 

 

3.3 Glastak 

Kvinnor möter en barriär på väg mot toppen, det kallar forskare för glastak. Uttrycket används 

för att beskriva de synliga och osynliga mekanismer som hindrar kvinnor att nå en högre 

position inom organisationen. Barriärerna som kvinnor möter är osynliga, hårda och 

kompakta som glas. (Drake & Solberg, 1996) Boschini (2004) skriver att i nivåerna under 
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barriären är könsfördelningen relativt jämn men ovanför är könsfördelningen ojämn. För att få 

barriären att försvinna, måste orsakerna komma fram till varför glastaket finns (Drake & 

Solberg, 1996). 

 

Glans (2008) menar att normer, värderingar och strukturer gör det svårare för kvinnor att nå 

till de högre positionerna. Hon beskriver vidare att glastaket använts för att slå hål på myten 

om att kvinnors och mäns avancemang sker på lika villkor. 

 

 

Figur 4. Illustration av glastaksmetaforen. (Boschini, 2004) 

 

Enligt Wahl (2003) är glastaket inte ett individuellt hinder som bygger på kvinnors 

karaktärsdrag eller personliga brister i kompetens, utan det är ett hinder som grundar sig på 

kvinnor som kategori. Wahl konstaterar att det är mer press på kvinnor än män i karriären. 

Förutom de krav som ställs och upplevs av både de manliga och kvinnliga cheferna känner 

kvinnorna dessutom två sorters stress, det ena för att vara en pionjär och det andra är stressen 

som är utanför organisationen exempelvis familjen. 
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3.3.1 Glasväggar 

Det finns ytterligare en osynlig karriärbarriär i organisationer som hindrar kvinnor att komma 

upp på de högre positionerna, det kallas för glasväggar. Precis som glastaket speglar det inte 

en helt ”sann bild” av hur företag faktiskt ser ut men det ger en enkel beskrivning av den 

organisationskultur som råder. (Boschini, 2004) Vidare menar Boschini att det är få kvinnor 

som befinner sig i de områden som anses vara basen för rekryteringen, trots att de är 

representerade på den nivån under ledningsposterna. Det kan bero på att det finns fler kvinnor 

inom de områden som inte utgör den traditionella rekryteringsbasen för de högre positionerna.  

För att få in kvinnor i de områden som är basen för rekrytering till de högre positionerna, är 

det viktigt att kvinnor befinner sig på ”rätt spår”, det vill säga att de i tidigt skede väljer 

områden som leder till topposition. (Boschini, 2004) 

  

 
  Figur 5. Illustration av glasväggsmetaforen. (Boschini, 2004)  
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3.4 Kvinnor, familj och karriär 

Halling (2005) skriver om Karin Jonnergårds studie om revisorers karriär och arbetssituation. 

I studien visar resultaten huruvida det går att kombinera familj och karriär, att det kan vara 

svårt att vara föräldraledig inom revisionsbranschen eftersom de förlorar kontakten med deras 

klienter under ledigheten. Vid frågan om vem i hushållet det är som tar hand om eventuella 

barn i familjen blev två tredjedelar av svaren från de kvinnliga revisorerna att de tar hand om 

barnen och en tredjedel av de manliga revisorernas svar uppgav att de tog hand om barnen. 

(Halling, 2005) 

 

I artikeln ”Gendered career rein” (Yrjö Collin, Jonnergård, Qvick, Silfverberg & Zabit, 2007) 

diskuteras frågan om tjänstledighet, där inkluderat föräldraledighet. De menar att företagen 

tolkar och ser ledigheten som en negativ signal ifråga om karriärsatsning. En vanlig 

förekommande faktor vid frågor om könsskillnader är de allmänna förväntningarna att 

kvinnor har mindre engagemang och mindre vilja att uppnå de högre positionerna på grund av 

att de vill kombinera familj och arbete, där de väljer att ge den större prioriteten till familjen. 

Det gör att företagen kan se det som en lägre satsning inom företaget och det kan även leda 

till att företaget inte ger samma engagemang. Yrjö Collin, Jonnergård, Qvick, Silfverberg och 

Zabit (2007) menar dock att män som väljer att ta ut sin föräldraledighet drabbas hårdare 

eftersom förväntningarna inte är lika stora på att de ska utnyttja den.  När det gäller kvinnors 

vilja att göra karriär anser Boschini (2004) att svaret är ja, kvinnor satsar i minst lika stor 

utsträckning på sin karriär som sina manliga kollegor. Ambitionsnivån efter föräldraledighet 

sjunker dock när de börjar arbeta igen, hos både kvinnor och män. Karriärsträvan skulle 

innebära för stor uppoffring för dem personligen eller för familjen. Det är mer förekommande 

bland kvinnorna än för männen. (Boschini, 2004)  

 

Skillnader i kvinnor och mäns arbetsliv är små innan barn kommer in i bilden men när de blir 

föräldrar förändras det menar Boschini (2004).  Boschini menar även att det tyder på att det 

fortfarande är mammorna, även om de har en chefsbefattning, som i huvudsak tar ut 

föräldraledighet. Förändringarna i arbetad tid har effekter på både lön och karriär. De 

resonemang om att kvinnors biologiska fördelar i och med omsorgstagandet under de första 

månaderna efter barnets födelse, utvecklar deras kunskaper om vård av barn och därmed vara 

mer lämpade att vårda barn samt att de ska ta hand om hemmet när de ändå var hemma anser 
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Boschini vara historiska resonemang som inte är relevanta. I dagens samhälle där kvinnor har 

högt arbetskraftsdeltagande och även där det värnas om jämställdheten stämmer den bilden 

inte helt in. Boschini menar att anledningarna mer kan finnas i det som anses som kvinnliga 

respektive manliga uppgifter och även bero på de ekonomiska drivkrafterna. Samhällen styrs 

även av olika beteenderegler vilka många följer och är därför svåra att bryta. En norm som 

omskrivs är att småbarnsmammor helt ska ägna sin tid åt barnet och inte arbeta, oberoende av 

karriärambitioner eller inte. Vad det gäller männen är det mer ett omvänt problem, de har 

svårare att ta ut en längre sammanhängande föräldraledighet. Från företagsledningen sett kan 

det finnas antaganden om att en kvinnlig chef kan komma att vara hemma mer när hon blir 

förälder än vad en manlig chef kommer vara. Det kan leda till att kvinnor mer sällan anförtros 

operativa chefsposter (vilket ofta leder till ännu högre poster) medan männen får de 

befattningarna, vilket innebär att de kan ha svårare att ta ut föräldraledighet. (Boschini, 2004) 

 

3.5 Genusperspektiv 

Genus är en benämning som visar att sociala och kulturella processer formar män och kvinnor 

(Alvesson & Billing, 1999). Kvinnoforskningen började använda termen genus i slutet på 70-

talet, för att få kunskap om manliga och kvinnliga sociala konstruktioner och inte enbart det 

biologiskt givna fenomenet. Många kvinnoforskare skiljer mellan begreppen kön och genus. 

(Ivarsson, 2001) Wahl (2003) har valt att använda begreppet kön eftersom hon inte finner 

någon skillnad mellan begreppen kön och genus samt att hon inte ville skilja socialt och 

kulturellt från biologiskt. Det synsätt Wahl (2003) har på begreppet kön är att det är en social 

konstruktion som har en biologisk komponent.   

 

Wahl (2003) ser stereotyper som en spegelbild av könsrollssocialisering. Hon menar att det är 

stereotyper som visar vilka föreställningar det finns om kön i organisationer, i och med det 

skapas olikheter mellan kvinnor och män.  

 

Liksom definitioner av ordet feminism finns det även flera teorier av den feministiska teorin. 

De växer antingen fram sida vid sida men ibland även i samverkan med varandra. Det 

gemensamma för de inriktningarna är insikten om att samhället formas av könsordning och 

även den viljan samt eftersträvan av att ta bort maktobalansen som råder. Vad feministisk 
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forskning alltid har betonat är att kvinnors underordning är en socialt skapad konstruktion och 

kan inte förklaras av biologiska fenomen. (Muhonen, 1999) 

 

3.5.1 Könsneutrala organisationer 

Drejhammar (2001) skriver att kvinnoforskning sen årtionden tillbaka påvisat att 

organisationer inte är könsneutrala. Frågor vad det gäller könsaspekten i organisationer 

utelämnas oftast i traditionell organisationsteori. Forskarna menar även att kvinnors 

möjligheter till befordring och yrkesmässig utveckling är sämre på grund av sitt 

underordnande och marginaliserade ställning jämfört med männens. De förklarar kvinnors 

underordning utifrån två perspektiv, ett strukturellt dels ett individuellt.  Det strukturella 

perspektivet menar att orsakerna ligger i organisatoriska förhållanden, tolkningen är att den 

formella hierarkin utgör skillnaden, vilket innebär att männen generellt sätt har mer makt och 

inflytande än kvinnor samt att männens arbete har ett högre värde. Det individuella 

perspektivet menar mer på att det är kvinnorna själva som är skälet till underordningen, att det 

är bundenheten till barn och familj samt deras passivitet och sämre självförtroende som är 

orsaken. (Drejhammar, 2001)  

 

Drejhammar (2001) tar även upp den traditionella organisationsteorins syn på organisationer. 

Den berör eller tar nästan aldrig upp könsaspekten i organisationer i dess utgångspunkter, 

trots de stora skillnaderna som råder. Teoretikerna ser organisationer mer som att de vore 

helheter samt dess medlemmar har en samstämmig strävan och att de behandlas efter samma 

principer, vilket kan skapa en missvisande bild av organisationer menar Drejhammar. 

 
3.6 Nätverk 

Drake och Solberg (1996) liknar nätverk som ett mönster av pågående sociala relationer 

mellan olika individer. Nätverken representerar olika intressen för den enskilda individen, de 

kan utmärkas av gemenskapsrelationer men även av verksamhetsprinciper. Det skiljs på 

manligt och kvinnligt nätverk eftersom de agerar och använder sig av sina nätverk på olika 

sätt. Dagens kvinnor medverkar medvetet i nätverk för att utöka och få en mer betydelsefull 

bekantskapskrets samt för att hjälpa båda sig själva men även för andra kvinnor. De vill även 

vara till hjälp för varandra i organisationer som har ett verksamt och hindrande glastak. 

Många kvinnor skapar även nätverk för att tillsammans arbeta mot de förhållanden som 
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hindrar dem till att bli ledare. Ett främjande av egna intressen, för att uppnå sina mål och 

drömmar samt få idéer är mycket grunden till varför kvinnor etablerar nya nätverk. Som 

tidigare nämnt använder kvinnor och män av sina nätverk på olika vis, män har ett likartat 

nätverk medan kvinnor ett varierat nätverk. Männen har benägenheten att etablera relationer 

med jämlika, män som har samma sociala status, position, utbildning och personlighetstyp. 

Jämfört med kvinnor som har ett varierat nätverk och samspelar med individer på alla nivåer. 

Kvinnor skiljer även sin användning av sina kontakter med kvinnor respektive män, ett mer 

socialt stöd och vänskap från de kvinnliga kontakterna och från de manliga ett yrkesmässigt 

utbyte. Drake och Solberg beskriver vidare att tankesättet mellan kvinnor och män är olika. 

Männen tänker mer målinriktat och rationellt medan kvinnor tänker i cirklar och helheter. 

Kvinnor beräknar in fler aspekter och alla olikas behov mer än män. Många män är bättre på 

att använda och utnyttja sina nätverk och ser inte heller det som eventuellt fräckt eller för 

framfusigt i samma skala som kvinnor. Männen uppfattar inte användningen av sina kontakter 

som ett utnyttjande och riskeras komma i dålig dager utan de ser det mer som att de gagnats 

yrkesmässigt på några strategiska samt sociala kontakter. Dock betonar Drake och Solberg att 

det inte är en generalisering av alla män och kvinnor men att beteendemönster finns.  

 

3.6.1 Mentorskap 

Det har visats att mentorskap har en positiv effekt för individers karriär. En mentors mål och 

strävan är att öka möjligheten för individens karriär inom organisationen. Mentorn är en 

inflytelserik person inom företag och den kan underlätta för nyanställda att komma in i de 

nätverk som råder. Undersökningar visar att mentorskap kan ha starkare inflytande på kvinnor 

eftersom det kan hjälpa till att utjämna de avstånd mellan kvinnor och män som kan finnas.  

Det kan även underlätta för kvinnor att kunna komma in i männens nätverk i vilka många 

kvinnor ofta kan bli uteslutna. En del kvinnor upplever dock att de fortfarande anses vara 

svårt att komma in i de nätverken. Mentorskap är en mer positiv faktor för kvinnor inom 

organisationer än vad det möjligtvis är för män. (Yrjö Collin, Jonnergård, Qvick, Silfverberg 

& Zabit, 2007) 

 

3.7 Kvotering 

Drake och Solberg (1996) skriver att kvoteringsreglerna i arbetslivet inte är lika de 

kvoteringsregler som gäller inom politiken där de baseras på kön för att nå målsättningen att 
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ha en jämn fördelning av båda könen på alla nivåer, vilket även är den mer generella 

uppfattningen när det handlar om kvotering. I arbetslivet är kvoteringsreglerna mer baserade 

på kvalifikationer. Anställningsbesluten byggda på könskvotering kan medföra flera olika 

möjligheter. Den första är moderat könskvotering vilket handlar om att vid likvärdig eller 

jämförbar likhet i kvalifikationerna mellan sökanden ska eventuella kvinnor få företräde.  Den 

andra möjligheten som Drake och Solberg beskriver är radikal könskvotering där det handlar 

om rankning, kvinnan ska erbjudas befattningen om hon är en av de högst rankade sökande. 

Den sista möjligheten är att kvinnan ska erbjudas tjänsten om hon är kvalificerad och har den 

kvalifikationsnivå som tjänsten förutsätter. (Drake & Solberg, 1996)  

 

I de fall kvotering används är det ofta att det handlar om moderat könskvotering. Det är även 

omdiskuterat vad det gäller nyttan av kvotering i samband med rekrytering av ledare i 

näringslivet. Det finns även många myter runt användningen av könskvotering mest på grund 

av att många inte vet att kvoteringsreglerna grundas på kvalifikationsregler. Det talas även om 

subjektiviteten i kvoteringssystemen och det finns även möjligheter att undvika systemet 

genom att definiera kvalifikationskraven åt det håll som önskas. (Drake & Solberg, 1996) 
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4. Empiri 

I empiriavsnittet kommer svaren från den genomförda enkätundersökningen i studien att 

redovisas.   

 

Enkätundersökningen skickades ut till 192 auktoriserade revisorer på de två stora 

revisionsbyråerna Grant Thornton och SET-Revision. På grund av männens 

överrepresentation blev andelen män större än andelen kvinnor.  Av de 192 respondenterna 

fick vi svar från 48 stycken, 18 kvinnor och 30 män. Vi hade förhoppningar om ett högre antal 

svar för att få en stadigare grund att göra vår analys och slutsats på, dock ansåg vi att det ändå 

skulle kunna gå att få en uppfattning och förståelse i ämnet samt att vår problemfråga skulle 

kunna besvaras. 

 

I redovisningen av svaren används skalan mindre till mycket vilken respondenterna även 

svarade i, till exempel ett är lika med mindre, tre är lika med mer och fyra är lika med mycket.  

 

I enkäten fanns det sex bakgrundsfrågor och av dem kunde vi utläsa det antal år som det tog 

för respondenterna att bli auktoriserade revisorer låg mellan 5-11 år för kvinnor och 3-8 år för 

män. Åldern bland de manliga och kvinnliga respondenterna var relativt jämn, dock var 

kvinnorna överrepresenterade i åldersgruppen 41-50 år och männen i åldersgruppen 51-65 år 

(se figur 6). I svaren om hur många år respondenterna hade arbetat som auktoriserade 

revisorer var fördelningen av män och kvinnor relativt jämn. Männen var överrepresenterade 

av de som hade flest år i branschen, dock var kvinnorna fler bland de som varit auktoriserad 

revisor mellan 1-10 år (se figur 7). 

 

Åldersgrupp Män Kvinnor 

31-40 23,33 procent 22,22 procent 

41-50 33,33 procent 55,56 procent 

51-65 43,34 procent 22,22 procent 

Summa 100 procent 100 procent 
Figur 6. Ålder på respondenterna. 
 
 
 
 

Antal år som auktoriserade revisor Män Kvinnor 

1-5 år 20,00 procent 27,78 procent 
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6-10 år  13,33 procent 22,22 procent 

11-15 år 20,00 procent 16,67 procent 

16-20 år 16,67 procent 22,22 procent 

21 år eller mer 30,00 procent 11,11 procent 

Summa 100 procent 100 procent 
Figur 7. Hur länge respondenterna har arbetat som auktoriserade revisor. 

 

4.1 Avancemang och ledarroll  

Överlag trivs både männen och kvinnorna i undersökningen mycket bra med sina arbeten (se 

bilaga 5, figur 15). Vid frågan om de är nöjda med sin befattning var även där svaren positiva, 

både den kvinnliga och manliga andelen låg på mer eller mycket nöjda (se bilaga 5, figur 16). 

Svaren vid påståendet ”Jag har alltid haft ett klart mål med vilken befattning jag önskar att 

uppnå” var andelen män som instämde större än andelen kvinnor (se bilaga 5, figur 17).  

 

En kvinnlig respondent skrev: 

 

”Det mesta beror på Dig själv d.v.s. hur stor del av Ditt liv du vill ”offra” på 

arbetet. Om Du vill bli revisor eller bara arbeta som revisor.” 

 

 
Figur 8. Vill ni uppnå en högre befattning än den ni har nu? 

 

Om respondenterna ville uppnå en högre befattning än den som de innehar nu skilde sig 

svaren mellan kvinnorna och männen, se figur 8. Av männen var andelen som svarade ja på 

frågan 37 procent jämfört med kvinnornas 17 procent. 44 procent av kvinnorna ville uppnå en 

högre befattning men senare i tiden medan samma svar från männen låg på bara 10 procent. 
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Vidare i frågan om respondenterna upplevde att de hade förutsättningarna att uppnå högre 

befattningar inom företaget ansåg både männen och kvinnorna överlag att så var fallet då tre 

fjärdedelar av svaren från båda parterna lutade åt mycket (se bilaga 5, figur 18). Om 

möjligheten att uppnå en högre befattning var densamma i samma utsträckning som deras 

kollegor ansåg männen överlag att så var fallet, se figur 9. Vid den liknande frågan men ifall 

de upplevde att de skulle ha andra förutsättningar om de vore av det andra könet var männens 

svar mer utspridda. 

 

 

 
Figur 9. Upplever ni att ni skulle ha andra förutsättningar att uppnå högre befattningar i företaget om ni varit av 
det andra könet? Anser ni att ni har samma möjlighet att uppnå högre befattningar som era andra kollegor? 

 

I figur 9 går det att se att kvinnornas svar skiljer sig stort jämfört med männens svar i frågan 

om könets betydelse. Mer än hälften, 67 procent, av kvinnorna ansåg att deras förutsättningar 

att uppnå högre befattningar hade varit andra ifall de vore av det motsatta könet.  

 

Vid frågor till respondenterna om till hur stor del de ansåg att de angivna egenskaperna, 

ledarstil, förmåga att samarbeta, förmåga att skapa kontakter, målmedvetenhet och 

demokratisk ledarstil, inverkade för att få en högre befattning (se bilaga 5, figur 19). 
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Kvinnornas och männens uppfattningar var att alla egenskaperna inverkade mer eller mycket. 

Det som skilde de två könen åt var vid frågan om samarbetsförmåga och demokratisk 

ledarstil. 83 procent av kvinnorna ansåg att samarbetsförmågan inverkade mycket jämfört 

med männens 47 procent. Vad det rörde en demokratisk ledarstil ansåg 10 procent av männen 

att det inverkade mycket och kvinnorna 44 procent. Dock ska det tilläggas att männens och 

kvinnornas uppfattning var att de två egenskaper inverkade mer eller mycket. 

 

Med samma egenskaper men vid frågan om hur stor del de själva ansåg sig att inneha av 

egenskaperna blev svaren något mer skiftande. Alla kvinnor utom en, 94 procent, ansåg sig 

inneha mycket bra förmåga att samarbeta jämfört med männen där andelen var 57 procent. 

Det gick även att se en skillnad i fråga om demokratisk ledarstil, av kvinnorna svarade 94 

procent att de var mer eller mycket demokratiska i sin ledarstil varav männens svar låg på 74 

procent. Majoriteten av både männen och kvinnorna ansåg att det fanns skillnader mellan 

kvinnligt och manligt ledarskap (se bilaga 5, figur 20).  

 

 

 

Figur 10. Hur stor del anser ni att inneha av följande egenskaper? 
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I fråga om hur mycket stöd respondenterna upplevt vid avancemang ifrån grupper såsom 

manliga kollegor, kvinnliga kollegor, ledningen och sin familj blev resultatet intressant. Både 

den manliga och kvinnliga delen upplevde mer stöd ifrån manliga kollegor än sina kvinnliga 

kollegor. (Se bilaga 5, figur 21) En manlig respondent ansåg att det var svårt att säga generellt 

men gav förklaringen: 

 

”… Mycket personberoende! Att jag sätter stöd från manliga högre, är att dessa 

normalt har haft positioner som gjort att de påverkat avancemanget! Stöd från 

kvinnor är mer underförstått/informellt…” 

 

Ifall minoritetsgrupper som till exempel kön eller etnicitet har det svårare att uppnå en högre 

befattning upplevde respondenterna lite olika. Kvinnornas svar, liksom männens, var spridda. 

66 procent av kvinnornas svar lutade dock mer åt att de upplevde att minoritetsgrupperna har 

det svårare medan 47 procent av männen inte upplevde det. 

 

 
Figur 11.”Jag upplever att minoritetsgrupper som t.ex. kön eller etnicitet har det svårare att uppnå högre 
befattningar”. 

 

En manlig respondent pekade mer på ett samhällsproblem:  

 

”Vad det gäller kön och etnicitet är det nog något som mer är ett 

‘samhällsproblem’ och kommer säkerligen förändras i takt med samhället.” 

 

I vilken omfattning respondenterna reflekterade över sammansättningen av auktoriserade 

revisorer utifrån etnicitet, ålder och kön på deras företag var svaren från av både kvinnorna 
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och männen likartade. Reflektionen utifrån kön var dock mer reflekterad än både etnicitet och 

ålder i båda fall. (Se bilaga 5, figur 22)  

 

En manlig respondent gav sin personliga åsikt i frågan: 

 

”… Ålder inte mycket att fundera på, vi tar löpande in nya och en hel del äldre 

stannar. Det finns något sorts glastak som verkar finnas när det gäller kvinnliga 

revisorer…” 

 

Vid frågan om till vilken del företaget respondenterna arbetade på lyfte fram och arbetade 

med jämställdhetsfrågor blev svaren olika bland könen (se bilaga 5, figur 23). Kvinnornas 

svar lutade mer åt att företaget inte arbetade mycket med det jämfört med männen, vilka 

ansåg att företaget gjorde det. För att uppnå en jämställdhet i arbetslivet ansåg båda könen att 

lösningen inte var kvotering. (Se bilaga 5, figur 24) 

 

En kvinnlig respondent var negativ till kvotering och ansåg att kunskap och värde ska vara 

grunden för att bli vald som chef: 

 

”Jag vill inte bli vald som chef genom kvotering utan för den kunskap jag har och 

det värde jag har för företaget.” 

 

En manlig respondents åsikt i frågan var: 

 

”… Mycket osäker på kvotering. Tror att man istället måste fundera på om 

kvinnliga delägare ger något mervärde för att vi är annorlunda. I så fall ska detta 

"annorlunda" kvantifieras och därefter kvinnor väljas ut som uppfyller detta bäst 

dvs. ger mervärde för företaget…” 

 

En manlig respondent ville betona kunskapen som en viktig del: 

 

”I botten måste det finnas hög kunskap i yrket.” 
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4.2 Familj  

Majoriteten av respondenterna som deltog i enkäten var gifta, sambo eller särbo med 

undantagsfall en kvinna och två män som var ensamstående. Nästan alla deltagande hade 

barn, även där undantagsfall en kvinna och två män.  

 

En kvinnlig respondent skrev: 

 

”Det krävs ett stort engagemang och en stor arbetsinsats för att göra karriär. Det 

innebär även att man måste lägga ner otroligt mycket tid. Familjen blir 

lidande…” 

 

I frågan om föräldraskapet har inverkat på deras karriärsatsning var det en klar skillnad i 

svaren från de två olika könen. Det som skilde männens och kvinnornas svar åt var att 

kvinnorna ansåg att föräldraskapet hade stor inverkan när det gällde deras karriärsatsning och 

männen svarade att det hade mindre inverkan. 

 

 
Figur 12. Har föräldraskapet inverkat på er karriärsatsning? 

 

En manlig syn i frågan var följande: 

 

”…Föräldraskap passar inte så bra för revisorer som man skulle kunna tro. Svårt 

att inte vara helt flexibel och lägga in långa kvällar/helger under vissa 

perioder…” 
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En kvinnlig respondent skrev: 

 

”När jag fick barn ändrades min satsning på jobbet, jag vill ge mest tid till min 

familj. Vill man klättra högre upp kostar det mer tid, tid som jag alltså hellre vill 

lägga på min familj…” 

 

En skillnad gick även att se i frågan om hur stor del de lägger ner på familje- och 

hemmasysslor. De kvinnor som gav svaret mer var 78 procent och mycket på 22 procent. 

Männens svar var i sin tur lite mer spridda, det kan dock nämnas att 60 procent lutade mer åt 

mindre och 40 procent åt mycket. 

 

 
Figur 13. Hur stor del lägger ni på familje/hemmasysslorna? 

 

Det stöd som män och kvinnor upplever vid avancemang från familjen är i stort sett lika för 

de båda parterna.  När det gäller motsatsen, det vill säga motstånd ifrån familjen, är svaren 

från de båda könen lika. I stort sätt upplever de flesta ett mindre motstånd ifrån familjen. (Se 

bilaga 5, figur 25)  

 

4.3 Nätverk 

En manlig respondent ville betona: 

 

”Att ha tillgång till ett stort socialt nätverk inom detta yrke kommer man långt 

på!” 
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Vid en högre befattning ansåg både kvinnorna och männen i enkäten att professionens sociala 

nätverk hade betydelse (se figur 14). Vidare i frågan till hur stor del de själva ansåg sig ha 

tillgång till ett socialt nätverk inom revisionsbranschen visade svaren en tydlig skillnad. 61 

procent av kvinnornas svar lutade åt att ha en mindre tillgång, 33 procent mer och endast 6 

procent ansåg sig ha en stor tillgång till det.  (Se bilaga 5, figur 26) Anmärkningsvärt ansåg 

sig 82 procent av männen i sin tur ha stor tillgång till ett socialt nätverk och endast 14 procent 

av svaren lutade åt mindre tillgång, 4 procent valde att inte lämna något svar. Att inneha 

förmågan att skapa kontakter ansåg sig männen i sin tur inneha stor förmåga, 86 procent av 

männen hade svarat mer eller mycket varav kvinnorna endast 61 procent (Se figur 10).  

 

 
Figur 14. Hur stor del anser ni att professionens sociala nätverk ha betydelse för en högre befattning? 

 

En kvinnlig respondent skrev: 

 

”Nätverkande utom arbetstid är betydelsefullt, inget jag önskar göra då jag hellre 

vill ägna tid åt familj/fritid.” 

 

En manlig respondent var positiv till nya tankesätt samt betonade kontaktnätet och kundernas 

betydelse:   

 

”… Man måste vara delägare för att dra in stora uppdrag, men man blir inte 

delägare utan stor kundstock. Män tänker mer på yngre män när de skickar 

vidare uppdrag. Men vi har fått ett antal mindre uppdrag som systematiskt har 

fördelats till kvinnor hos oss. Det är bra att det funderas i dessa banor. En 
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kundstock ger kontakter som föder nya kunder. Kontaktnät och befintliga kunder 

är därmed mycket väsentliga för att komma vidare…” 

 

44 procent av kvinnorna och lite mer än hälften av männen, 57 procent, hade haft tillgång till 

en mentor. Ifall de ansåg att mentorskap hade en positiv effekt för karriären blev svaren 

tämligen spridda, överlag ansåg dock de båda att det var positivt. (Se bilaga, figur 27) 

 

En manlig respondent gav kommentaren:  

 

”… mentor: har haft möjlighet söka/få, men ej sökt, dvs. ej tillgång till…” 
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5. Analys 

I analysavsnittet analyseras studiens sekundär- och primärdata. 

5.1 Avancemang och ledarroll  

Fenomenet glastak och glasväggar kan, enligt Boschini, göra att kvinnor stängs ute från de 

högre positionerna. Den kvinnliga underrepresentationen skapas av en karriärbarriär vilket 

leder till ojämn könsfördelning. Att det inte är en helt ”sann bild” av ett företag påpekas dock 

av Glans, men det beskriver enkelt den organisationskultur som verkar råda, att normer, 

strukturer och värderingar styr ute i arbetslivet. Vid den hypotetiska frågan gällande 

betydelsen av könstillhörigheten vid avancemang blev svaren anmärkningsvärda. En klar 

majoritet av de kvinnliga auktoriserade revisorerna upplevde att de skulle ha andra 

förutsättningar för avancemang om de varit män istället. Lite mindre än hälften av männen 

upplevde dock inte den skillnaden, det vill säga att de skulle haft andra förutsättningar om de 

var kvinnor. Trots den skillnaden i svaren upplevde kvinnorna, även männen, att de har 

förutsättningar att uppnå högre befattningar. Kvinnorna upplever således att de har 

möjligheten att nå toppen i företaget, dock sker det på andra villkor än männens, att kvinnorna 

upplever olika villkor vid avancemang i jämförelse med hur de ser på männens villkor. En 

koppling som där kan dras ihop med de glastak och glasväggar som råder.  

 

Ytterligare något anmärkningsvärt är att kvinnorna i större utsträckning har reflekterat över 

sammansättningen i företaget än männen. De kvinnliga respondenterna ger stöd för att 

kvinnor men även andra minoriteter har det svårare att avancera än män, till skillnad från 

männen som inte upplever den skillnaden i samma utsträckning. Det ger stöd för Wahls 

mening om att kvinnor som kategori är ett hinder i vägen för att nå toppen. Vad som även går 

att anmärka är att när det gäller stöd som respondenterna upplever utifrån grupperna i deras 

närhet upplever kvinnorna stöd från såväl manliga kollegor och ledningen vilket även den 

manliga delen av respondenterna gör. Att mindre stöd upplevs från de kvinnliga kollegorna 

kan höra ihop med den skillnaden att männen generellt sätt har mer makt samt inflytande. Vi 

anser att en person med makt har mer intresse av att motivera andra mer och ser talanger som 

tillgångar. För att belysa vad de två parterna anser om jämställdhetsarbetet på sina företag 

anser kvinnorna i högre utsträckning än männen att företagets jämställdhetsarbete inte ger 

resultat medan männen inte ser samma brist i arbetet. Även det påvisar att könet inverkar på 

hur saker upplevs. Kvinnorna ser och upplever mer skillnader och svårigheter vid 
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avancemang än vad männen upplever. Det resultatet ger stöd för de olika grundläggande 

ståndpunkter som Alvesson och Billing gav som en grundläggande förklaring till varför 

kvinnor är mer är underrepresenterade i chefsvärlden än män.  

 

Som Precht påtalade i studiens inledning rekryteras idag lika många kvinnor som män i 

revisionsbranschen, vilket innebär att viljan från ledningen att inneha en jämn könsfördelning 

inom branschen finns och det arbetas även för att det ska uppnås. Dock för att få och kunna 

genomföra en förändring behövs hänsyn tas till olika syn på karriärmöjligheter som råder 

mellan kvinnor och män. Att kvinnor upplever andra villkor jämfört med män vid 

avancemang bör tas på allvar anser vi och en förändring behöver ske.   

 

För att få det mer jämställt i arbetslivet anser respondenterna att kvotering inte skulle vara 

lösningen. Som en kvinnlig respondent starkt ville betona var att hon inte ville bli vald till ett 

arbete på grund av att hon är kvinna utan mer för sin kunskap och värde. Dock kan det råda 

brist på fakta om vad kvotering i arbetslivet ändå innebär, som Drake och Solberg skriver 

baseras kvoteringsreglerna i arbetslivet på kvalifikationer och att kvinnor ska få företräde om 

parterna anses ha samma kvalifikationer och värde. De skriver även att systemet inte är ett 

säkert system utan regler och definitioner kan tolkas och vridas åt det håll som önskas. Vilket 

gör att lösningen för jämställdhet troligtvis inte ligger i kvotering vilket även respondenterna 

ansåg.   

 

5.2 Familj 

Att familj och karriär är en svår kombination, det visar både tidigare forskning och även svar 

från respondenterna från studien. Som Halling skriver är det kvinnor i majoritet som ansvarar 

för hushållet och barn i större utsträckning än männen. Att vara borta inom 

revisionsbranschen gör att kontakten med klienterna riskerar att försvinna och även att 

företaget kan se det som något negativt i fråga om satsning på företaget. Den situationen gör 

att kvinnor får det svårare än männen vid avancering. Resonemanget leder även till att 

kvinnors karriärsatsning kan vara mer utdragen än männens. Att kvinnor i större utsträckning 

vill lägga mer tid åt familj efter att ha fått barn gör att tiden inte räcker till för ett avancemang. 

Det ger även respondenterna i studien stöd för. En klar majoritet av den kvinnliga delen 

instämde med att deras satsning har ändrats efter att de fått barn vilket inte majoriteten av 
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männen instämde med. Rådande situation kan likaså kopplas ihop med de beteenderegler som 

Boschini menar att det råder i samhället, att det anses vara olika kvinnliga och manliga 

uppgifter som finns. De är dock osynliga vilket gör att reflektionen över det inte är stor från 

alla i samhället.  

I fråga om kvinnors vilja och ambition att göra karriär finner vi resultat både i studien samt 

omnämner även Boschini ämnet. Viljan och uppoffringen i form av tid och satsning i 

samband med att de blir föräldrar ändras. En klar majoritet av männens svar i studien visar att 

de inte anser att föräldraskapet har inverkat på deras karriärsatsning vilket kvinnorna överlag 

anser att det har gjort. Det är en skillnad som är viktig att anmärka anser vi, mindre satsning 

på företaget innebär mindre satsning från företagets sida vilket kan leda till att högre 

befattningar inte uppnås.   

 

5.3 Nätverk 

Resultaten från enkätundersökningen visar att det sociala nätverket har stor betydelse både för 

män och för kvinnor vid avancering för en högre befattning i revisionsyrket. Vilket även en 

manlig respondent speciellt betonade, att kontaktnät och befintliga kunder har en mycket 

väsentlig del för att komma vidare. Drake och Solberg menar på att kvinnor och män dock 

skiljer sig i användningen av sina nätverk, männen räds inte för att utnyttja sina kontaktnät i 

samma utsträckning som kvinnorna gör. Den skillnaden mellan könen kan inverka på 

avancemanget genom att de inte helt utnyttjar det viktiga hjälpmedel som det sociala 

nätverket tenderar att vara.  En stor del av kvinnorna upplevde dock att de inte har tillgång till 

ett socialt nätverk till skillnad från vad majoriteten av männen i studien ansåg sig att ha. I 

utnyttjandet och även i skapandet av sociala nätverk ter det sig olika bland könen. Kvinnorna 

kan, enligt Drake och Solberg, antingen använda det som en hjälp till att komma förbi de 

hinder som kan upplevas i organisationen eller mer använda det som en vänskapsrelation och 

ett yrkesmässigt utbyte. Männens sociala nätverk är mer med jämlikar vilket i sin tur kan 

underlätta vid avancemang. 

 

För att komma in i de nätverk som råder är tillgången till en mentor en stor fördel. Tillgången 

till en mentor hade varit ungefär lika för både de kvinnliga och manliga respondenterna vilket 

var ungefär hälften av de medverkande. Vidare i frågan om vilken effekt mentorskapet 

innehaft var den kvinnliga delen mer positiv. Likt Yrjö Collin, Jonnergård, Qvick, Silfverberg 
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och Zabit (2007) skriver, mentorskap är en mer positiv faktor för kvinnor än för män i 

organisationer på grund av det kan underlätta för kvinnorna att komma in i männens sociala 

nätverk men även minska det avstånd som kan finnas mellan män och kvinnor. Författarna 

påpekar även mentorskapets positiva effekt och dess ökade möjlighet för individens karriär. 

Det ska dock inte glömmas att även en stor del av männen såg mentorskapet som en positiv 

faktor. Nämnvärt är dock att i ett citat från en manlig respondent skrevs det att en mentor var 

sökbart eller någonting som det gick att få men att han inte sökt. Att söka en mentor anser vi 

att fler borde ta initiativ till på grund av den positiva effekt ett mentorskap ändå innebär.  
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6. Slutsats 
I det avslutande avsnittet redogörs studiens slutsats. 

Syftet med studien var att beskriva de faktorer som påverkar kvinnors avancemang till de 

högre befattningarna inom revisionsyrket. Att kvinnor är lägre representerade bland de högre 

befattningarna grundar sig inte i brist på kunskap eller vilja att avancera, det finns inte heller 

belägg för att kvinnor skulle vara sämre lämpade för de positionerna. Anmärkningsvärda 

faktorer i frågan är istället lika villkor och förutsättningar. Både kvinnorna och männen ansåg 

sig ha förutsättningar för avancemang dock ansåg sig inte kvinnorna kunna nå ända fram. Vad 

som var hindret var att de var kvinnor, inte män. Det råder inte samma villkor för män och 

kvinnors avancemang inom branschen, kvinnor upplever mer skillnader och svårigheter än 

vad männen gör på vägen mot toppen, vilket kan förklaras på grund av ett rådande glastak. 

Det är i stor utsträckning värderingar, normer och osynliga strukturer som styr. Att 

jämställdhetsarbetet inom företaget behöver bättras var en faktor som speciellt kvinnorna 

uppmärksammade vilket ger slag för att jämställdheten fortfarande är ett ämne som måste 

diskuteras och arbetas med mer i arbetslivet.  

 

Skillnaden i utnyttjandet av de sociala nätverken som råder mellan kvinnor och män är även 

en viktig faktor att belysa. De kvinnliga auktoriserade revisorerna måste skapa ett större 

nätverk eller förändra utnyttjandet av det, eller göra en kombination av dem både. Likt som 

för männen skulle det underlätta men även skapa fler möjligheter.  

 

Revisionsbranschen är hård och för att avancera till de högre befattningarna måste 

uppoffringar göras vilket gör att privatlivet blir lidande. En tydlig faktor som påverkar 

avancemanget är familjen. Det är en klar skillnad mellan männen och kvinnorna. Kvinnornas 

ansvar för familjen är större än männens vilket resulterar i att deras uppoffring blir större än 

männens. En uppoffring som resulterar i mindre tid och satsning på arbetet, mindre satsning 

från företagets sida vilket kan leda till att högre befattningar inte uppnås. Vid kvinnors 

avancemang måste även en större ansträngning finnas, för att komma ifrån de 

samhällsbeteenderegler som råder. Den här faktorn har en stor betydelse i frågan om kvinnors 

underrepresentation bland de högre befattningarna. För att gynna både kvinnor och män bör 

kombinationen familj, barn och arbete fungera på ett bättre och klokare vis. En bättre 
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kombination skulle inte äventyra framtiden genom att riskera att stor kompetens skulle gå 

tillspillo. 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vi anser att det vore intressant att göra en liknande studie fast i mindre revisionsbyråer för att 

se om det blir skillnad i resultatet. Det skulle även vara intressant att se om det skulle skilja 

sig om studien genomfördes i ett annat land. 

 

En djupare analys av de olika faktorerna eller utav en specifik faktor skulle vara intressant att 

utföra. Även att göra en undersökning av vad som kan göras för att branschen ska bli mer 

jämställd, vilka konkreta åtgärder som bör göras. Det anser vi skulle vara både intressant och 

spännande att få ta del av.  
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Bilaga 1. Öppningsbrev, kvinnor 

Hej! 

Vi är två studenter på Mälardalens högskola som skriver kandidatuppsats med inriktning på 
företagsekonomi. I vår studie som behandlar karriärmöjligheterna inom revisionsyrket anser 
vi att ni som auktoriserad revisor är högintressant, därmed är ni en av våra utvalda. 

Vi skulle vara oerhört glada och tacksamma om ni kunde ge tio minuter för att delta i vår 
enkätundersökning. Att just Ni deltar skulle betyda väldigt mycket för oss!  

 

Observera att just ert svar inte går att spåra.  

 

För att komma till enkätundersökningen var vänlig klicka på länken nedan: 

https://survey.mamut.com/s?s=12881  (håll Ctrl intryckt och klicka på länken) 

  

Har ni frågor om vår studie kontakta gärna oss! 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Hanna Lassen Ahl  Kannika Motha 

hll05002@student.mdh.se  kma05001@student.mdh.se 

073-XXXXXXX  073-XXXXXXX 
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Bilaga 2. Öppningsbrev, män 

Hej! 

Vi är två studenter på Mälardalens högskola som skriver kandidatuppsats med inriktning på 
företagsekonomi. I vår studie som behandlar karriärmöjligheterna inom revisionsyrket anser 
vi att ni som auktoriserad revisor är högintressant, därmed är ni en av våra utvalda. 

Vi skulle vara oerhört glada och tacksamma om ni kunde ge tio minuter för att delta i vår 
enkätundersökning. Att just Ni deltar skulle betyda väldigt mycket för oss!  

 

Observera att just ert svar inte går att spåra.  

 

För att komma till enkätundersökningen var vänlig klicka på länken nedan: 

https://survey.mamut.com/s?s=12879 (håll Ctrl intryckt och klicka på länken) 

  

Har ni frågor om vår studie kontakta gärna oss! 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Hanna Lassen Ahl  Kannika Motha 

hll05002@student.mdh.se  kma05001@student.mdh.se 

073-XXXXXXX  073-XXXXXXX 
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Bilaga 3. Påminnelsebrev  

Hej! 

Mitten av förra veckan bjöd vi in Er till att deltaga i vår enkätundersökning. Vi vill därför 
uppmana Er som inte har ännu hunnit svara på enkäten, att göra det. Det tar cirka 10 minuter 
att besvara. Länken till enkätundersökningen finns nedan: 

 

https://survey.mamut.com/s?s=12881 

 

Vi skulle vara oerhört glada och tacksamma om Ni vill deltaga i vår enkätundersökning. Ni 
som redan har svarat, vill vi tacka för Er medverkan och ber Er bortser från den här 
påminnelsen. 

 

Har ni frågor om vår studie kontakta gärna oss! 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Hanna Lassen Ahl  Kannika Motha 

 

hll05002@student.mdh.se  kma05001@student.mdh.se 

073-XXXXXXX  073-XXXXXXX 
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Bilaga 4. Enkäten 

 

Enkätundersökning, Kandidatuppsats, Mälardalens högskola 

1.  Ålder 

  

    
 

2.  Kön 
Kvinna   
 

 

Man   
 

 

 

 

3.  Hur länge har ni jobbat som auktoriserade revisor? 
1-5 år   
 

 

6-10 år   
 

 

11-15 år   
 

 

16-20 år   
 

 

21 år eller mer   
 

 

 

4.  Hur många år tog det för er från att arbeta som assistent till auktoriserad revisor? 

  

    
 

5.  Civilstånd? 
Ensamstående   
 

 

Gift/Sambo/Särbo   
 

 

 

 

6.  Har ni barn? 
Ja   
 

 

Nej   
 

 

 

 

7.  Vill ni uppnå en högre befattning än den ni har nu? 
Ja   
 

 

Ja, men senare   
 

 

Nej   
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8.  Trivs ni med ert arbete? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

9.  Är ni nöjd med den befattning ni har? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

Hur stor del anser ni att dessa egenskaper inverkar för att få en högre befattning? 

10.  Ledarstil? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

11.  Förmåga att samarbeta? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

12.  Förmåga att skapa kontakter? 

 

 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 

        
 

13.  Målmedvetenhet? 

 

 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 

        
 

14.  Demokratisk ledarstil? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

Hur stor del anser ni att inneha av följande egenskaper? 

15.  Ledarstil? 

 

 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 

        
 

16.  Förmåga att samarbeta? 

  1 2 3 4   N/A 
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Mindre Mycket 
 

 

17.  Förmåga att skapa kontakter? 

 

 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 

        
 

18.  Målmedvetenhet? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

19.  Demokratisk ledarstil? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

20.  Har föräldraskapet inverkat på er karriärsatsning?  

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

21.  Hur stor del lägger ni på familje/hemmasysslorna? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

Hur stort stöd upplever ni att ni har fått från följande grupper vid avancemang 

22.  Familj? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

23.  Från manliga kollegor? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

24.  Från kvinnliga kollegor? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
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25.  Ledningen? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

Hur stort motstånd upplever ni att ni har fått från följande grupper vid avancemang? 

26.  Familj? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

27.  Från manliga kollegor? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

28.  Från kvinnliga kollegor? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

29.  Ledningen? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

30.  Hur stor del upplever ni stress och press på er nuvarande position? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

31.  Anser ni att ni har samma möjlighet att uppnå högre befattningar som era andra kollegor? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

32.  Anser ni att tillgång till mentorskap har en positiv effekt för karriären? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

33.  Har ni haft tillgång till en mentor under er karriär? 
Ja   
 

 

Nej   
 

 

 

   

34.  Hur stor del anser ni att professionens sociala nätverk ha betydelse för en högre befattning? 
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 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

35.  Till hur stor del anser ni att ha tillgång till socialt nätverk i revisionsbranschen? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

36.  Upplever ni att ni har förutsättningar att uppnå högre befattningar i företaget? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

37.  Upplever ni att ni skulle ha andra förutsättningar att uppnå högre befattningar i företaget om ni varit av det 
andra könet? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

Hur stor del i följande påståenden stämmer överens med er uppfattning? 

38.  ”Jag har alltid haft ett klart mål med vilken befattning jag önskar att uppnå?” 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

39.  ”Jag upplever att det finns skillnader mellan kvinnligt och manligt ledarskap?”  

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

40.  ”Jag upplever att minoritetsgrupper som t.ex. kön eller etnicitet har det svårare att uppnå högre 
befattningar”? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

41.  ”Jag upplever att kvotering är en bra metod vid rekrytering för att uppnå jämställdhet i arbetslivet?” 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

I vilken omfattning har ni reflekterat över sammansättningen av auktoriserade revisorer i ert företag? 
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42.  Utifrån etnicitet? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

43.  Utifrån ålder? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

44.  Utifrån kön? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

45.  Hur stor del anser ni ert företag lyfter fram och arbetar med jämställdhetsfrågor? 

 
 1 2 3 4   N/A 

Mindre Mycket 
 

 

46.  Andra synpunkter eller kommentarer vad det gäller karriärmöjligheter inom revisionsbranschen?  

  

  

 
 

Tack för Er medverkan! 
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Bilaga 5. Figurer till kapitlet Empiri 

 

Figur 15. Trivs ni med ert arbete? 

  

Figur 16. Är ni nöjd med den befattning ni har? 

 

Figur 17. ”Jag har alltid haft ett klart mål med vilken befattning jag önskar att uppnå”? 
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Figur 18. Upplever ni att ni har förutsättningar att uppnå högre befattningar i 
företaget? 

 

Figur 19. Hur stor del anser ni dessa egenskaper inverkar för att få en högre befattning? 
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Figur 20. ”Jag upplever att det finns skillnader mellan kvinnligt och manligt 
ledarskap”? 

  

Figur 21. Hur stort stöd upplever ni att ni har fått från följande grupper vid 
avancemang? 
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Figur 22. I vilken omfattning har ni reflekterat över sammansättningen av 
auktoriserade revisorer i ert företag? 

 

 

Figur 23. Hur stor del anser ni ert företag lyfter fram och arbetar med 
jämställdhetsfrågor? 
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Figur 24. ”Jag upplever att kvotering är en bra metod vid rekrytering för att uppnå 
jämställdhet i arbetslivet”? 

 

Figur 25. Hur stort motstånd upplever ni att ni har fått från följande grupper vid 
avancemang? 
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Figur 26. Till hur stor del anser ni att ha tillgång till socialt nätverk i 
revisionsbranschen? 

 

Figur 27. Anser ni att tillgång till mentorskap har en positiv effekt för karriären? 

 

Figur 28. Hur stor del upplever ni stress och press på er nuvarande position? 

 

 


