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The problem for women to reach organizational top positions has been a topic of debate for a long time 
in Sweden. According to previous studies the Swedish auditing industry is seen as male-dominated 
where masculinity is a part of the structure. Nowadays statistics shows that there is an even gender 
distribution in the Swedish auditing profession. Although, previous studies show that women in the 
auditing industry tend to dominate positions at the bottom of the hierarchy and men tend to dominate 
positions at the top of the hierarchy. The purpose of this study is to understand the importance of 
mentoring and social network that female auditors have. 
 
This study has been conducted through a qualitative method with an abductive approach which 
contributes to a hermeneutic interpretation. This increases the understanding of the examined area. A 
set of theories and concepts lies as a basis for the analytical area of the empirical material that has been 
collected through semi structured interviews. 
 
The conclusion of this study is that mentoring, and a social network are two distinguished factors which 

have a positive effect on female career advancement. Mentoring is a knowledge source that transfers 

knowledge from one individual to another. A social network is a mutual source which transfers 

knowledge among different individuals. Mentoring and social networks are factors that contribute female 

auditors getting an increase in competence and experience which leads to career advancement. 
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Sammanfattning 
Problem för kvinnor att nå organisatoriska toppositioner har sedan en längre tid varit ett omdebatterat 
ämne i Sverige. Enligt tidigare forskning ses den svenska revisionsbranschen som mansdominerad där 
maskulinitet är inbyggd i branschens struktur. Statistiska Centralbyrån visar genom statistik att det råder 
en jämn könsfördelning för revisorsyrket i Sverige idag. Dock visar tidigare forskning att inom 
revisionsbranschen tenderar kvinnor att dominera positioner i hierarkins botten och män tenderar i 
stället att dominera positioner i hierarkins topp. Studiens syfte är att förstå mentorskapets och det sociala 
nätverkets betydelse för kvinnliga revisorers karriäravancemang. 
 
Studien har genomförts genom en kvalitativ metod med ett abduktivt tillvägagångssätt och med ett 
hermeneutiskt synsätt, för att på så sätt öka förståelsen kring studiens ämnesområde. Ett antal teorier 
och begrepp ligger till grund för studiens analys av det empiriska materialet som har samlats in via 
semistrukturerade intervjuer. 
 
Slutsatsen av denna studie är att mentorskap och sociala nätverk är två distinkta faktorer som påverkar 
kvinnliga revisorers karriäravancemang positivt. Mentorskap är en ensidig kunskapskälla där kunskap 
överförs från en individ till en annan. Ett socialt nätverk är i stället en ömsesidig kunskapskälla där 
kunskap överförs ömsesidigt mellan olika individer. Både mentorskap och sociala nätverk är två faktorer 
som bidrar till att de kvinnliga revisorer får ökad kompetens och erfarenhet vilket i sin tur leder till 
karriäravancemang. 

Ämnesord 
Kvinnligt karriäravancemang, revisionsbranschen, mentorskap, sociala nätverk, kvalitativ forskning 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

Förord 

Tre månader av grubblande, brottande och slitande är studien äntligen avslutad. Efter dessa tre 

intensiva och lärorika månader är det dags för oss att dela med oss av vår forskning.  

 

Först och främst vill vi rikta vår eviga tacksamhet till vår underbara handledare Marina Jogmark 

som har givit oss goda råd och tips under studieprocessens gång. Din rika kunskap och briljanta 

pedagogik har varit till stor hjälp för oss. Ord kan inte förklara hur tacksamma vi verkligen är. 

 

Ett stort tack riktas mot våra nära och kära för att de har visat oss stöd under dessa tre månader. 

Vi vill även passa på att tacka våra vänner Arra och Adelisa. Genom vått och torrt har ni stöttat 

oss med era intellektuella kommentarer.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till alla våra deltagare i studien. Utan er hade studien inte varit 

möjligt. 
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Kapitel 1 

Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras först bakgrunden till denna studie och därefter förs en 

diskussion kring problematiseringen som sedan leder till vårt syfte och frågeställning. Slutligen 

presenteras en disposition av denna uppsats. 

1.1 Bakgrund 

Under första halvan av 1900-talet fanns det en tydlig könssegregering på den svenska 

arbetsmarknaden, där kvinnor och män hade olika spelregler gällande deltagandet. Under denna 

period var arbetsmarknaden könsuppdelad. Den präglades av mansdominans. Kvinnor hade 

sämre villkor i förhållande till män när det kom till att etablera sig på arbetsmarknaden. De 

hinder som begränsade kvinnorna var mindre utbildningsmöjligheter, speciella arbetsförbud 

och arbetsgivares makt att avskeda kvinnor på grund av bland annat giftermål eller graviditet. 

Kvinnors sämre villkor och avsaknad av dessa rättigheter försvårade situationen för dem att ta 

sig igenom barriären av männens redan etablerade överlägsenhet på arbetsmarknaden. Det 

dröjde till andra halvan av 1900-talet innan kvinnors villkor i arbetslivet blev bättre och mer lik 

männens (SOU, 2004:43).  

 

I dag finns det allt fler kvinnor i ledande befattningar inom bland annat ekonomibranschen. Det 

är vanligt att se kvinnor i befattningar som redovisnings- och ekonomichefer (Lindvall, 2009). 

Det finns även en del forskare som menar att det som förstärker kvinnors position inom 

ekonomiyrket är att kvinnor sägs vara synnerligen bra på relationer, vara mycket språkligt 

orienterade och mer ordningsamma än män (Lindvall, 2009). 

 

Enligt Adrian (2017) kan nyutexaminerade revisorer inte sättas i arbete direkt efter utbildningen 

till skillnad från nyutexaminerade ingenjörer och It-tekniker. Svenska nyutexaminerade 

revisorer som precis tagit sig in på arbetsmarknaden behöver genomgå en internutbildning hos 

revisionsbyråerna i syfte att öka deras praktiska kunskaper om redovisning och revision. För 

revisorer och en del andra yrken fortsätter utbildningen genom hela yrkeslivet, där yrket kräver 

ständig ökad kompetens som leder till ökade karriärmöjligheter och mer kvalificerade 

arbetsuppgifter (Adrian, 2017). Vägen till auktoriserad revisor regleras av 



 

 2 

Revisorsinspektionen som kräver en utbildning på totalt åtta år, varav minst tre år av teoretisk 

utbildning med svensk kandidatexamen i företagsekonomi eller motsvarande och minst tre år 

av praktisk utbildning. Den praktiska utbildningen ska motsvara tre års heltidsarbete då hen 

under denna tid ska vägledas av en auktoriserad eller godkänd revisor som mentor. Om en 

person under en period har arbetat med revision i frånvaro av en auktoriserad eller godkänd 

revisor som mentor, anses denna period inte utgöra praktisk utbildning. De resterande två åren 

kan fördelas fritt mellan teoretisk och praktisk utbildning. Därefter är man berättigad att göra 

en revisorsexamen (Revisorsinspektionen, u.å.; FAR, u.å.). 

 

Det finns en föreställning om en jämställd könsfördelning inom revisionsbranschen, givet ett 

horisontellt synsätt där organisationer är platta (Statistiska Centralbyrån, 2006). För att anses 

som ett jämställt yrke krävs det att könsfördelningen hamnar mellan 40 och 60 procent av 

vardera kön (Statistiska Centralbyrån, 2006). Revisionsbranschen består idag av 158 

revisionsbolag som totalt omfattar 3289 auktoriserade och godkända revisorer. Bland dessa 

revisorer är 30,13 % kvinnliga auktoriserade revisorer och 56,8 % manliga auktoriserade 

revisorer. Vidare är 4,01 % kvinnliga godkända revisorer och 9,06 % manliga godkända 

revisorer (Revisorsinspektionen, 2018). Det råder alltså en icke jämställd könsfördelning för 

både auktoriserade och godkända revisorer i Sverige. 

 

Den svenska revisionsbranschen ses enligt tidigare forskning som mansdominerad där manliga 

normer och värderingar är inbyggda i branschens struktur (Jonnergård, Stafsudd & Elg, 2010). 

Könsfördelningen hos juniordelägare anses vara balanserad, men faktum är att endast 10 % av 

antalet delägare är kvinnor (Jonnergård, m.fl. 2010). I en studie av en stor revisionsbyrå visade 

det sig att nyckeln till karriäravancemang var att sätta karriären som första prioritet. Alvehus 

och Jensen (2015) menar att revisorns egna sociala aktiviteter och vänner ska läggas åt sidan. I 

stället ska fokus enbart ligga på socialt nätverkande med organisationsmedlemmar och andra 

kontakter, vilket i sin tur ska gynna revisorns karriär. 

 

1.2 Problematisering 

Enligt ett jämställdhetsindex från 2015 av Europeiska Unionens egna organ European Institute 

of Gender Equality hamnar Sverige på första plats gällande EU-medlemsstaters mest jämställda 

land. I Sverige hamnar dock kvinnornas genomsnittliga löner under männens enligt indexet 

(Eige, 2015). Under de senaste decennierna har jämställdhetsarbetet i Sverige gått framåt. Men 
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trots utvecklingen råder det ännu inte jämställdhet på arbetsmarknaden. En anledning till att 

kvinnor underrepresenteras på denna marknad är glastaket. Begreppet glastak innebär att 

kvinnor tillåts att avancera till en viss organisatorisk nivå som sedan tar stopp och kvinnor 

hindras från att avancera vidare på grund av ett så kallat osynligt tak (Lindvall, 

2009). Alvehus och Jensen (2015) menar att glastaket har en stark koppling till identitet och 

självuppfattning. De förklarar att vi skapar oss en bild av våra egna karriärmöjligheter som i sin 

tur påverkar våra ambitioner och drömmar. Vidare menar författarna att ju mer kvinnor 

avancerar i organisationen desto mer exponeras de för synlighet där misstag uppmärksammas 

medan bra prestationer inte uppmärksammas. Enligt tidigare studier sägs mentorskap och 

sociala nätverk vara betydelsefulla förklaringsfaktorer bakom kvinnliga karriäravancemang 

(Ragins & Kram, 2007). Det som framkommer i föregående delkapitel är att mentorskapet är 

inbyggt i revisorsyrket som regleras av revisorsinspektionen vilket är ett krav för auktorisering. 

Sociala nätverk förklaras av Alvehus och Jensen (2015) som ett levebröd för revisorer, vilket 

betyder att socialt nätverkande sker i en omfattande utsträckning. Socialt nätverk är ett 

kontaktnätverk som består av ett antal sammankopplade individer, som exempelvis vänner, 

familjer, bekanta och medarbetare (Alvehus & Jensen, 2015). Denna studie kommer undersöka 

det sociala nätverket som revisorerna har på arbetsplatsen. 

 

Ett annat fenomen som skapar en mansdominerad arbetsstruktur kallas för homosocialitet. 

Homosocialitet innebär att individer i valsituationer tenderar att välja andra individer som liknar 

dem själva (Jonnergård, Stafsudd & Elg, 2010; Andersen-Gough, Grey & Robson, 2001). 

Jonnergård, Stafsudd och Elg (2010) skriver att homosociala relationer handlar om att män 

föredrar att socialisera sig med andra män. Homosocialitet gynnar då män i situationer som 

befordringar och hur individuella prestationer utvärderas. Vidare menar författarna att 

homosocialitet är ett problem för kvinnliga karriäravancemang eftersom det vanligtvis är män 

som innehar maktpositionerna. Jonnergård m.fl. (2010) skriver att enligt många studier är det 

betydligt svårare för kvinnor att få tillgång till värdefulla nätverk eftersom dessa är 

mansdominerade. Powell och Mainiero (1992) beskriver hur hindret för kvinnors 

karriärutveckling till högre organisatoriska poster oftast resulterar i brist på intern information 

som behövs för att kunna avancera. Vidare diskuterar författarna om en studie som visar att 

kvinnor är lika skickliga som män när det kommer till att forma sociala nätverk inom en 

organisation. Däremot var de sociala nätverk som kvinnor formade ineffektiva på grund av att 

de inte var väl integrerade i organisationens dominanta struktur. Ragins och Kram (2007) 

förklarar att exkludering från informella nätverk sker när en individ tillhör en minoritet som är 
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omgärdad av en dominant kultur, där det oftast är kvinnor som är i minoritet. Lyness och 

Thompson (2000) menar att kvinnors exkludering från informella nätverk och svårighet att 

få kompetensökande arbetsuppgifter verkar som en barriär där kvinnor hindras från 

att utvecklas och avancera i organisationer.  

 

Mentorskap definieras som en relation mellan en mer erfaren mentor och en mindre erfaren 

adept, där syftet är att hjälpa och utveckla adeptens kompetens och 

karriärmöjligheter (Ragins & Kram, 2007). Mentorskapet blir en viktig komponent i 

kvinnors karriärutveckling då handledningen av en auktoriserad revisor är obligatorisk för att 

adepten ska kunna utveckla sig och bli auktoriserad revisor. Dessutom menar andra författare 

att åtkomst till ett socialt nätverk med andra organisationsmedlemmar inte är möjligt för 

kvinnor som saknar tillgång till mentorer. De menar att sociala nätverk först formas i den 

relation som adepten har med sin mentor (Ragins & Sundstrom, 1989; Terjesen & Singh, 

2008). Huruvida mentorskap hjälper kvinnors karriäravancemang eller inte råder det en del 

olika uppfattningar om. Ragins och Kram (2007) hävdar att mentorskap som bäst kan ha 

avgörande utvecklingseffekter för både mentorer och adepter i många aspekter. En del 

författare förklarar att en fördel med mentorskapet är att den hjälper kvinnor att ta del av sociala 

nätverk som kvinnor exkluderas ifrån. Andra förklarar att mentorskapet istället kompenserar 

den brist på socialt nätverk som kan råda i vissa organisationer (Ragins & Sundstrom, 

1989; Herbohn, 2004). Dessutom anses mentorskapet vara det verktyg som ska hjälpa kvinnor 

att ta sig förbi glastaket (Clutterbuck & Ragins, 2001; Ragins & Cotton, 1991). Dock menar 

Baumgartner och Schneider (2010) att så inte är fallet. Enligt författarna är det oklart om 

mentorskapet har någon inverkan på glastaket. Tolar (2012) förklarar att samtidigt som 

mentorskap visar sig vara effektivt för många kvinnor kan det å andra sidan visa sig vara 

skadligt för en del högpresterande kvinnors karriär. Författaren menar att mentorskapet blir 

skadligt för den kvinnliga adepten när mentorn agerar själviskt och är avståndstagande.   

 

I dag har det blivit allt vanligare att använda mentorskap och socialt nätverk som 

åtgärdsverktyg med syfte att öka kvinnliga representationer på organisationer, framförallt på 

organisatoriska toppositioner (Smith m.fl., 2012). Tidigare forskning menar att det finns få 

forskningsstudier kring mentorskapets och det sociala nätverkets påverkan på kvinnors karriär 

(O’Neil m.fl., 2011; Chao, 2017). Den brist på forskning som råder inom området leder till 

oklarheter om mentorskap och sociala nätverk gynnar kvinnors karriäravancemang eller inte. 

Vi har valt att i denna studie ta hänsyn till mentorskapets djupare dimensioner. Mentorskapet 
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delas in i två kategorier såsom karriärfunktioner där fokuset ligger på individens arbetssätt och 

psykosociala funktioner där individens emotionella välmående är i åtanke. Dessa funktioner är 

lämpliga att framhäva då de anses som två olika åtgärdsverktyg som mentorskapet kan bidra 

med (Turban, Dougherty & Lee, 2002; Turban, Dougherty & Lee, 2002). En ytterligare 

kunskapslucka fylls i då det är få forskningar som tittat i mentorskapets djupare dimensioner 

och hur dessa påverkar kvinnors karriäravancemang (Form, m.fl., 2017). Studien ger inte enbart 

en förståelse för om mentorskapet påverkar kvinnors karriäravancemang utan dessutom en 

tydlig förklaring till hur detta görs.  

 

1.3 Syfte 

Syftet är att förstå mentorskapets och det sociala nätverkets betydelse för kvinnors 

karriärutveckling på revisionsbyråer. 

 

1.4 Frågeställning 

Hur beskriver kvinnliga revisorer sin karriärutveckling utifrån betydelsen av mentorskap och 

sociala nätverk? 

 

1.5 Disposition 

Denna studie består av totalt fem kapitel. I det inledande kapitlet presenteras ämnesområdets 

bakgrund och problematisering. Vilket leder till vårt syfte och frågeställning. Det andra kapitlet 

redogör för uppsatsens forskningsstrategi, forskningsmetod och den empiriinsamlingsmetod 

som används. Vidare presenteras deltagarna i denna studie och därefter redogörs det för 

användandet av den teoretiska referensramen samt den teoretiska modellen. I det tredje kapitlet 

presenteras studiens teoretiska referensram och den teoretiska modell som ligger till grund för 

förståelsen av studiens ämnesområde. Detta leder sedan till kapitel fyra som presenterar en 

analys mellan studiens tredje kapitel och den utvalda data från genomförda intervjuer. I det 

avslutande kapitlet presenteras resultaten av studien och därefter presenteras slutsatser, bidrag 

och förslag till vidare forskning. 
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Kapitel 2 

Metod 
I det andra kapitlet presenteras det metodologiska tillvägagångssättet för studien. Vidare 

presenteras studiens datainsamlingsmetod genom att klargöra framtaganden och 

bearbetningen av det empiriska materialet. Därefter presenteras deltagarna i denna studie. 

Avslutningsvis klargörs användningen av studiens teoretiska referensram och teoretiska modell 

som kommer i nästkommande kapitel. 

 

2.1 Forskningsstrategi  

Syftet med denna undersökning är att få en djupare förståelse för mentorskapets och det sociala 

nätverkets betydelse för kvinnors karriärutveckling på revisionsbyråer. För att åstadkomma 

detta används tidigare studier och empiriinsamling i form av intervjuer. Den metod som vi 

använder är alltså kvalitativ och skall bidra till en hermeneutisk tolkning av empirin.  

  

Vi söker en förståelse, en kunskap som är bunden till ett specifikt sammanhang. Det vill säga 

denna kunskap är giltig för sammanhanget där den skapas. Men vi har ambitionen att resultatet 

ska kunna överföras till att vara intressant för flera på ett teoretiskt plan. Positivism och 

hermeneutik är två olika vetenskapssyner (Alvehus, 2013; Thurén, 2007). Den hermeneutiska 

vetenskapssynen tolkar och skapar en förståelse som ska bidra med kunskap om det fenomen 

som undersöks (Ödman, 2007). Den positivistiska vetenskapssynen fokuserar på att hitta 

samband mellan olika fenomen som undersöks och skapar en kunskap som är så säker som 

möjligt (Andersson, 2014; Thurén, 2007). Enligt Thurén (2007) är skillnaden mellan de två 

vetenskapssynerna att hermeneutiken bidrar med en förståelse och vill inte enbart begripa de 

handlingar som människor utför eller de resultat som uppstår från dessa handlingar. Som 

tidigare nämnts skall studien bidra med en förståelse och är inriktad på olika handlingar som 

människor utför. Vi tolkar och analyserar empirimaterialet som vi får från de genomförda 

intervjuerna för att skapa en förståelse av det fenomen som undersöks. Detta karakteriserar den 

hermeneutiska vetenskapssynen. 
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Enligt Patel och Davidson (2003) är forskarens arbete att relatera den skapade teorin med 

verkligheten. För att åstadkomma detta kan forskaren använda sig av tre alternativa sätt, 

nämligen: deduktion, induktion eller abduktion (Patel & Davidson, 2003). En forskare som 

arbetar deduktivt arbetar oftast på ett sätt som kallas för det hypotetiskt-deduktiva. Författarna 

förklarar att forskarens deduktiva tillvägagångssätt går ut på att pröva hypoteser som grundas 

på en befintlig teori. Induktivt tillvägagångssätt baseras inte på någon tidigare teori, utan utifrån 

den information som forskaren har samlat på sig under undersökningens gång skapas en teori. 

Patel och Davidson (2003) beskriver detta som ”upptäckandets väg”. Den abduktiva strategin 

är en kombination av induktion och deduktion. Forskaren presenterar problemet och använder 

sig av både insamlad empiri och teorier för att förklara problemet. Bland de olika förklaringar 

som ges till problemet väljer forskaren ut den optimala förklaringen (Patel & Davidson, 

2003; Bryman & Bell, 2017). Mentorskapet och det sociala nätverket är något som har forskats 

kring tidigare. Detta ger oss information och förkunskap kring området som vi utgår ifrån. Olika 

teorier presenteras som kan förklara det sociala nätverkets betydelse för kvinnors 

karriäravancemang. Empirin som samlas in från intervjuerna jämförs sedan med de 

presenterade teorierna. Empiri och teorier har oftast inte fasta definitioner. I stället är de som 

dimensioner som enbart kan förtydligas och förfinas (Bryman & Bell, 2017). Det abduktiva 

tillvägagångssättet blir lämpligast då vi vill se vad empirin kan betyda i ljuset av teorin. På så 

sätt kan även tidigare teori och empiri omformas. Utifrån detta skapas en förståelse och ett 

utvecklande av teorin. Tillvägagångssättet kan beskrivas som ett växelspel mellan teori och 

empiri. Det abduktiva tillvägagångssättet ligger nära vår syn på förhållandet mellan teori och 

empiri i denna studie.   

2.2 Forskningsmetod 

Forskningsmetoden beror på frågeställningen (Alvehus, 2013). Enligt författaren avgör 

forskningsmetoden vilket verktyg forskaren kommer att ta till för att samla in data. Kvantitativa 

och kvalitativa forskningsmetoder erbjuder två olika verktyg för att samla in data (Denscombe, 

2016; Bryman & Bell, 2017). Den kvantitativa forskningsmetoden karakteriseras av att 

statistiska material och siffror används som data (Ahrne & Svensson, 2015). Enligt Denscombe 

(2016) tenderar den kvantitativa metoden att luta sig mot storskalig forskning där stora mängder 

av data mäts och bearbetas för att studera specifika variabler och sedan generalisera de 

empiriska sambanden i forskningen. 
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Kvalitativ forskningsmetod använder relativt ofta intervjuer och observationer som data (Ahrne 

& Svensson, 2015). Ahrne och Svensson (2015) beskriver att kvalitativ metod kan användas 

för att exempelvis studera något som är svårt att förstå direkt såsom individers tankar, 

upplevelser, känslor och hur makt fungerar. Enligt Alvehus (2013) lutar kvalitativ metod mot 

tolkning, beskrivning och förklaring av ett fenomen genom insamlingen av kvalitativa data. 

Vidare menar författaren att meningen med kvalitativ metod är att tolkning inte handlar om att 

man som forskare själv ska förstå, utan bidrar med en generell förståelse av ett fenomen. Vi 

anser att den kvalitativa forskningsmetoden är mer lämplig för vår studie eftersom metoden går 

mer in på djupet för hur, vad och varför saker och ting är som de är. Vi söker en förståelse 

genom kvinnliga revisorers beskrivningar av synpunkter på deras arbetsupplevelser, vilket gör 

att kvalitativ forskningsmetod är mer lämplig för oss. Kvantitativ forskningsmetod ger resultat 

i form av siffror, frekvenser och andra variabler, med andra ord faktorer som kan kvantifieras. 

Eftersom vi inte söker att kvantifiera vårt empiriska material blir den kvantitativa 

forskningsmetoden mindre lämplig för vår studie. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod  

Den empiriska datainsamlingen som ligger till grund för denna studie består av både primärdata 

och sekundärdata. Studiens primärdata har samlats in via personliga intervjuer med deltagarna. 

Sekundärdata har samlats in via tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar och 

litteratur.   

  

2.3.1 Tidigare forskning   

Patel och Davidson (2003) beskriver att användningen av sekundärdata innebär att en studie 

inte startar förutsättningslöst. I denna studie har vi valt sekundärdata i form av vetenskapliga 

artiklar och litteratur som vi ansåg vara relevanta för vår studie. Genom dessa sekundärdata har 

vi läst och analyserat ett stort antal vetenskapliga artiklar och litteratur för att skapa en 

grundläggande kunskap kring fenomenen mentorskap och sociala nätverk. Valet av 

sekundärdata har vi grundat på det material som främst berör mentorskap och sociala nätverk i 

relation till kvinnors karriäravancemang, men även material som berör begreppen glastak och 

homosocialitet. Den sekundära datainsamlingen ligger till grund för studiens teoretiska 

referensram och teoretiska modell.  
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2.3.2 Intervjuer 

Intervjuer är ett vanligt förekommande redskap för kvalitativ forskning. Fördelen är att 

detaljerad och djupgående data genereras från intervjuer med respondenter. Utifrån 

datainsamlingen från intervjuer kan forskaren sedan skapa sig en bild av hur respondenterna 

uppfattar sin livsvärld eller något slags fenomen (Alvehus, 2013; Patel & Davidson, 2003; 

Denscombe, 2016). I vår studie anser vi att intervjuer skall kunna användas som en effektiv 

datainsamlingsmetod eftersom metoden kommer åt respondenternas känslor, tankar, åsikter och 

upplevelser (Bryman & Bell, 2017). Syftet med våra intervjuer är att vi söker en förståelse för 

respondenternas färd som revisor. Vi anser att intervjuer är mest lämpliga för oss för att vi vill 

komma djupare in i förståelsen av hur kvinnliga revisorer känner, tänker och handlar i olika 

situationer. Genom intervjuer med kvinnliga revisorer skapas en förståelse för betydelsen av 

mentorskap och sociala nätverk samt hur dessa revisorer beskriver sin karriärutveckling. För 

att vi ska kunna få en djupare förståelse anser vi att djupintervjuer är det mest lämpliga 

tillvägagångssättet. Intervjuer hjälper oss att generera det material vi behöver för att uppfylla 

studiens syfte och besvara frågeställningen. 

 

Det finns olika tillvägagångssätt för hur den som intervjuar väljer att ställa sina frågor. Två 

vanligt förekommande tillvägagångssätt är högstandardiserade och lågstandardiserade 

intervjuer (Patel & Davidson, 2003). Det som kännetecknar en högstandardiserad intervju är att 

personen som intervjuar ställer frågorna i en viss ordning. En lågstandardiserad intervju 

däremot går ut på att intervjuaren i stället anpassar sina frågor till situationen under intervjuns 

gång. Det finns alltså ingen bestämd ordning för hur frågorna ska ställas (Patel & Davidson, 

2003; Ahrne & Svensson, 2015). I vår studie använder vi oss av lågstandardiserade intervjuer 

där vi anpassar våra ställda frågor utifrån vad respondenterna svarar och på så sätt kan vi ställa 

situationsanpassade följdfrågor. Lågstandardiserade intervjuer bidrar med att intervjuer får ett 

mer naturligt flyt eftersom det kan likna en diskussion med respondenten, på så sätt kommer 

den intervjuade personen att känna sig bekväm och mer villig att delta i diskussionen. 

 

Man talar också om olika grader av svarsutrymme som respondenterna får. I en strukturerad 

intervju finns det oftast ett brett svarsalternativ och liknar oftast en enkät. Respondenterna har 

alltså ett litet svarsutrymme och kan inte uttrycka sig ordentligt (Patel & Davidson, 2003; 

Alvehus, 2013). En ostrukturerad intervju liknar ett öppet samtal med respondenten och ger ett 

maximalt svarsutrymme. En semistrukturerad intervju ger ett ganska stort svarsutrymme men 

är begränsad inom det område som temat berör. Intervjuaren tar till frågor som informanten kan 
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utveckla inom ramarna. Detta medför att respondenten kan ange breda svar som inte sträcker 

ut sig utanför temat. (Patel & Davidson, 2003; Alvehus, 2013). Alvehus (2013) beskriver att en 

semistrukturerad intervju består av en del öppna frågor eller bredare teman som gör att 

respondenten har större möjligheter att påverka intervjuns innehåll. Författaren förklarar att 

intervjuaren behöver vid en semistrukturerad intervju vara aktiv med att lyssna för att kunna 

arbeta med följdfrågor. I vår studie använde vi oss av semistrukturerade intervjuer med 

nedskrivna frågor i förväg där många av dem var öppna frågor (se Bilaga 1). Öppna frågor ger 

respondenterna utrymme att reflektera och utveckla svaren. Vi anser att fördelen blir att 

empirins kvalitet ökar samtidigt som vi kan anpassa följdfrågor för att komma åt den empiri 

som vi behöver. En annan fördel med semistrukturerade intervjuer är att breda svarsutrymmen 

gör det enklare för oss att upptäcka ett nytt fenomen i det område som undersöks. Nackdelen 

med ett brett svarsutrymme kan vara att respondenten talar utanför temat även om frågan är 

tydlig. För att förhindra detta kan vissa frågor som vi format vara likartade och fokuserar på 

samma svar, även om de är formulerade på ett annorlunda sätt. En annan nackdel är att när 

respondenter har mer svarsutrymme att reflektera är risken att deras svar inte helt och hållet 

stämmer överens med verkligheten (Denscombe, 2016). Även den så kallade intervjuareffekten 

är något som en forskare bör uppmärksammas för. Intervjuareffekten innebär att forskarens 

identitet såsom kön, ålder och etnicitet kan påverka hur respondenterna väljer att svara på 

frågorna. Det finns en risk att respondenterna svarar i enlighet med vad de tror att forskaren vill 

höra i stället för hur det verkligen är (Denscombe, 2016). Eftersom samtliga av våra intervjuer 

kommer att vara personliga intervjuer är vi medvetna om att intervjuareffekten kan förekomma 

i vår studie. 

 

2.3.3 Urval  

Alvehus (2013) beskriver att i alla typer av undersökningar är användningen av någon form av 

urval ett måste. Författaren förklarar att vid intervjuer handlar urval om valet av individer som 

ska intervjuas. Forskningsfrågorna är det som visar vilka individer som bör vara del av ett 

undersökningsurval (Bryman & Bell, 2017). Denscombe (2016) beskriver två urvaltekniker 

som kan användas, nämligen sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval 

beskrivs av Denscombe (2016) som ett slumpmässigt urval av deltagare till studien. Författaren 

beskriver icke-sannolikhetsurval som ett målinriktat urval, där deltagare till studien väljs ut 

avsiktligt. Vi använder oss av icke-sannolikhetsurval då vi medvetet har kontaktat individer 

som vi ansåg vara lämpliga för denna studie. För att kunna uppfylla vårt syfte och besvara vår 
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frågeställning ansåg vi att deltagarna i denna studie måste uppfylla vissa urvalskriterier. 

Kriterierna var således att samtliga deltagare måste vara kvinnliga revisorer och inneha 

befattningen som auktoriserad eller godkänd revisor. Att samtliga deltagande revisorer ska vara 

kvinnor är ett måste för att vi ska kunna uppfylla vårt syfte och besvara vår frågeställning. 

Grunden till att alla deltagande revisorer måste inneha befattningen auktoriserad eller godkänd 

revisor är att vi anser att revisorer då har tillräckligt med erfarenheter för att beskriva sina 

upplevelser. Den beskrivningen som görs är således utifrån ett större perspektiv. På grund av 

våra tidsmässiga begränsningar består vårt urval av revisorer som var tillgängliga och därmed 

kontaktade vi kvinnliga revisorer med både befattningen auktoriserad/godkänd revisor och 

delägare. Dessa revisorer är från både små och stora revisionsbyråer. I denna studie består 

urvalet av fem respondenter som vi har kontaktat via e-mail eller telefon för att fråga dem om 

de vill delta.  

  

2.3.4 Respondenters anonymitet  

Denscombe (2016) samt Bryman och Bell (2017) diskuterar etiska principer som ska följas från 

forskarens sida gällande individers deltagande i forskningsundersökningar. Dessa principer 

handlar oftast om informationskrav, samtyckeskrav och integritet som är till för att deltagarna 

inte ska komma att skadas på grund av sitt deltagande i forskningen. Deltagarna skall få ta del 

av information om studiens syfte och dessutom ge samtycke till att delta i 

undersökningen (Denscombe, 2016; Bryman & Bell, 2017). Genom att anonymisera deltagarna 

i studien kan individer, organisationer och platser inte identifieras. Meningen är att den 

information som deltagarna har bidragit med i studien inte ska kunna spåras tillbaka till dem 

och skada dem på något sätt (Bryman & Bell, 2017). Detta för att deltagarna i studien ska känna 

sig trygga och bekväma och därmed kunna bidra med sina upplevelser, tankar samt känslor 

under intervjuerna.  

 

2.4 Presentation av respondenterna   

Totalt intervjuades fem kvinnliga revisorer. Två av revisorerna har en magisterexamen inom 

företagsekonomi och arbetat med revision i 19–20 år. De övriga har en kandidatexamen och 

varit med i revisionsbranschen i 8–12 år. Alla respondenter var auktoriserade revisorer. Dock 

har de mer erfarna revisorerna uppnått partnernivån i revisionsbyrån. Intervjuerna utfördes 
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under maj månad och varade i 30–40 minuter. Då vi valt att anonymisera respondenterna har 

vi namngett dem som revisor A, revisor B, revisor C, revisor D och revisor E.  

 

2.5 Intervjuguide 

Intervjuguiden är uppbyggd av frågor som behandlar mentorskapet och det sociala nätverket. 

Inledningsvis ställs en del öppna frågor för att revisorn ska börja på ett avslappnat sätt och för 

att revisorn inte ska bli påverkad av oss när svaren ges. Sedan blir frågorna mer riktade åt 

mentorskapet och det sociala nätverket där syftet är att ta reda på hur dessa förhåller sig till 

varandra. När dessa frågor besvarats väljer vi att ställa frågor som fångar vilken inverkan 

mentorskapet och det sociala nätverket har på kvinnliga revisorers karriäravancemang. När det 

gäller mentorskapet är frågorna baserade på den teoretiska modellen som vi presenterar i den 

teoretiska referensramen. Utifrån svaren kan vi sedan se vilka tillvägagångssätt som mentorer i 

revisionsbyråer använder sig mest av och vilka som visar sig vara mest effektiva.  

 

De frågor som används i intervjuguiden hjälper till att komma åt det empiriska materialet som 

behövs för att kunna förtydliga och jämföra de två olika fenomenen. Vi tycker att dessa frågor 

fångar de aspekter som är av betydligt värde för denna studie. Intervjuguiden finns som bilaga 

1. 

 

2.6 Teoretiska referensramen  

Teorier är sammanhängande förklaringar av en komplex natur. Med andra ord kan teorier ge en 

överblickande syn på saker och ting (Alvehus, 2013). I vår undersökning ligger fokuset på hur 

mentorskap och sociala nätverk förhåller sig till kvinnliga revisorers karriäravancemang. De 

presenterade teorierna är komplexa. Fokuset ligger på att visa nyansrikedom i dessa existerande 

teorier. Därför är en kvalitativ forskning uppenbar då Alvehus (2013) förklarar att det är den 

kvalitativa forskningens uppgift, att "packa upp", läsa av och analysera olika sociala 

sammanhang.  

  

Den teoretiska referensramen består av relevant information från tidigare studier. 

Informationen ska användas för att ge läsaren en syn på kvinnliga revisorers karriäravancemang 

och ska även användas som en första ingång till analysen. Enligt Alvehus (2013) kan 

forskningsområdet ha olika infallsvinklar. För att inte enbart presentera bredden inom 
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forskningsfältet är det viktigt att den teoretiska referensramen även visar det vägval som 

författarna gjort inom ramarna av fältet. Den teoretiska referensramen beskriver hur mentorskap 

och sociala nätverk påverkar kvinnors karriäravancemang. På så sätt presenteras en 

infallsvinkel vilket är karriärsavancemang. 

   

Dessutom presenteras en teoretisk modell i den teoretiska referensramen. Modellen används 

som ett tankestöd för hur mentorskapet kan tänkas fungera och identifierar det tillvägagångssätt 

som mentorn använder sig av i de revisionsbyråer som vi undersöker, givet tidigare forskning. 

För att ta reda på detta har vi formulerat ett antal frågor (se Bilaga 1) till revisorerna som skall 

intervjuas. Frågorna grundar sig på modellen och är formulerade på så sätt att respondenterna 

förklarar hur mentorn har agerat när det gäller arbetsuppgifter, handledning etcetera. Utifrån 

respondenternas upplevelser vet vi hur deras mentorer agerat under deras karriär och hjälper 

oss att beskriva mentorskapets betydelse för kvinnliga karriärsavancemang. Med hjälp av den 

teoretiska modellen kan vi se om relationen mellan mentorn och adepten lutar sig mer åt 

vänskapsrelaterad eller arbetsrelaterad. Det explorativa elementet ligger inte enbart i vilken 

relation som dominerar, utan vilken relation det är som har den mest positiva inverkan på 

adeptens karriäravancemang. Enligt Form, Schlichting och Kaernbach (2017) finns det få 

studier som studerar hur mentorskapets funktioner påverkar kvinnors karriäravancemang. Detta 

gör den teoretiska modellen lämplig då den har en direkt koppling till de olika funktionerna och 

karriäravancemanget.   
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Kapitel 3 

Teoretisk referensram 
I följande kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger som grund för denna 

studie. Först presenteras mentorskap och sociala nätverk samt deras underkategorier som är 

inriktade mot karriäravancemang. Vidare presenteras hindrande faktorer för 

karriäravancemang. Därefter avslutas kapitlet med en sammanfattning och en teoretisk modell. 

3.1 Mentorskap 

Mentorskap definieras som en relation mellan en mer erfaren mentor och en mindre erfaren 

adept, där syftet är att hjälpa och utveckla adeptens kompetens och karriärmöjligheter. Det som 

särskiljer mentorskap från andra personliga relationer är att mentorskap huvudsakligen 

fokuserar på individens karriärutveckling och kompetensutveckling (Ragins & Kram, 2007). 

 

3.1.1 Mentorskapets funktioner och karriäravancemang 

Mentorskap kan enligt Kram (1983) delas in i två funktionskategorier: karriärfunktioner och 

psykosociala funktioner. Karriärfunktioner är en rad olika funktioner som skall introducera 

arbetet för adepten och även förbereda och utveckla hen inför dennes karriärutveckling. Dessa 

funktioner är: coaching, sponsorskap, visibilitet, skydd och utmanande arbetsuppgifter 

(Turban, Dougherty & Lee, 2002). Mullen (2007) förklarar att coaching involverar ett antal 

strategier med syfte att hjälpa och uppmuntra adepten till att uppnå sina mål inom arbetet. Det 

är även denna funktion som introducerar adepten till att bekanta sig med arbetet generellt. Enligt 

Mullen (2007) är sponsorskap något som är mer fokuserat på adeptens karriäravancemang. När 

adepten sponsras innebär det att hen rekommenderas av mentorn till chefer i situationer där 

beslut ska tas gällande befordringar eller när tjänster på högre positioner blir lediga och aktuella 

(Mullen, 2007). Dessutom förklarar författaren att visibilitet skall hjälpa till att synliggöra 

adepten i organisationen och därmed öka dennes sociala nätverk. Detta bidrar till att adepten 

skapar goda relationer med kollegor i högre positioner som senare har betydande effekter för 

adeptens karriäravancemang. Funktionen skydd beskrivs av Chao (2007) som förklarar att en 

ny organisationsmedlem oftast möter kritik från andra i organisationen där nybörjarmisstag och 

ineffektiv arbetsprestation vanligtvis synliggörs. Mentorns uppgift är då att skydda adepten från 

arbetskritik och samtidigt upplysa andra i organisationen att sådana nybörjarfel är normalt 
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förekommande. Utmanande arbetsuppgifter beskrivs av Dougherty, Turban och Haggard 

(2007) som en viktig faktor för adeptens yrkesutveckling. Genom att mentorn förser adepten 

med utmanande arbetsuppgifter hjälper det hen att få kunskapshöjande effekter som därmed 

leder till större erfarenheter och bättre karriärmöjligheter.  

 

Till skillnad från karriärfunktionerna fokuserar de psykosociala funktionerna i stället på 

individens emotionella välmående och individens egenvärde av arbetet som utförs (Tharenou, 

2005). Mullen (2007) beskriver hur de psykosociala funktionerna är beroende av hur stark 

relationen mellan mentorn och adepten är. Författaren menar att en starkare relation mellan 

mentorn och adepten är grunden till fungerande psykosociala funktioner då de innehar en 

relation som är emotionell. De psykosociala funktionerna ger sådana effekter som acceptans, 

rådgivning, vänskap och förebild. I en relation mellan adepten och mentorn har adepten en 

tendens att vilja efterlikna och följa mentorns fotspår eftersom mentorn framstår som en 

betydande förebild för adepten (Godshalk & Sosik, 2003). För att adepten ska kunna känna sig 

bekväm under utvecklingen poängterar Dougherty, Turban och Haggard (2007) att acceptans 

ska komma från mentorn, att vilja hjälpa adepten, relationen fungerar som support och 

uppmuntran för adepten därför är det viktigt att adepten bjuds in och får ett godkännande till 

denna relation. I sin tur leder detta till att adeptens inlärning och prestationsförmåga höjs. 

Relationen leder till att adepten får rådgivning av sin mentor. Detta fungerar som ett buffrande 

vid motgångar och underlättar för adepten när hen handskas med bekymmer och frågor som 

kan leda till hinder för karriäravancemang (Dougherty, Turban & Haggard, 2007).  

 

3.1.2 Mentorskapets påverkan på karriäravancemang 

Enligt Ramaswami och Dreher (2007) finns det olika tillvägagångssätt varpå mentorn kan 

påverka adeptens karriäravancemang. De har utifrån tidigare studier skapat en teoretisk modell. 

Modellens syfte är att få en bättre förståelse för hur mentorskapet påverkar 

karriäravancemanget, den visar fem olika tillvägagångssätt som kopplar mentorskapet till 

karriären. Tillvägagångssätten använder sig av karriärfunktioner och psykosociala funktioner 

integrerat med varandra, även Kram (1985) poängterade att dessa funktioner inte är helt 

uteslutande och kan kombineras. Dessa är: human capital, movement capital, social capital, 

path-goal clarity och values clarity. För varje tillvägagångssätt förklaras även hur mentorn 

integrerar med funktionerna och vad de medför, både kognitivt och emotionellt.  
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Human capital (human kapital) har varierade funktioner som fokuserar på att förbättra adeptens 

kunskap och kompetens. Ramaswami och Dreher (2007) menar att detta leder till att adepten 

presterar bättre vilket ska ge ökade möjligheter för karriärutveckling. De såg att en förbättring 

av adeptens kunskap och kompetens inom yrket hade en positiv effekt på adeptens karriär. Med 

human capital använder mentorn sig av funktionerna coaching, utmanande uppgifter och 

förebilder. Utmanande uppgifter ökar adeptens kompetens men i detta fallet ger det även 

möjlighet till prestationsåterkoppling, på så sätt vet adepten det specifika området som hen 

behöver utveckla sig inom (Ramaswami & Dreher, 2007). Coaching använder mentorn för att 

öka adeptens förståelse för hur hen skall agera i företagsvärlden när hinder i arbetsuppgifter 

uppstår. Mentorn fungerar här som en förebild där adepten får en förståelse för hur det optimala 

arbetsbeteendet ser ut samt vad som skall betraktas som viktigt i arbetet (Ramaswami & Dreher, 

2007). 

 

Som tidigare nämnts kan adepten via visibilitet i organisationen få möjligheter till 

karriäravancemang. Movement capital (rörelsekapital) lägger fokuset på att göra adepten synlig 

inom och utanför organisationen, möjligheter till en högre position behöver inte bara vara inom 

organisationen menar Ramaswami och Dreher (2007). Mentorn hjälper adepten att få ett vidgat 

perspektiv om arbetsmarknaden vilket ska hjälpa adepten att överväga nya jobbalternativ. Det 

förutsätts att adepten har en hög mobilitet inom organisationen. Tidigare studier har dock visat 

att enbart män har gynnats karriärmässigt när de haft hög mobilitet i organisationer (Brett & 

Stroh, 1997). Det är viktigt att adepten kommer i kontakt med de nyckelpersoner som har 

beslutsfattandet för de delar i organisationen som adepten vill träda in i, därför använder 

mentorn funktionen visibilitet där mentorn får in adepten i ett socialt nätverk med dessa 

nyckelpersoner. När adepten hittat de jobbalternativ som hen kan tänka sig välja mellan, vare 

sig det är inom eller utanför organisationen, ska mentorn vägleda adepten till det jobbalternativ 

som passar adepten bäst (Ramaswami & Dreher, 2007).  

 

Social capital (socialt kapital) har även här i syfte att göra adepten mer synlig, men enbart inom 

organisationen. Tillvägagångssättet använder de sociala och politiska egenskaper som 

mentorskapet bär på för att utveckla adeptens karriär i organisationen. När möten hålls om 

befogenheter är poängen här att mentorn ska sponsra adepten genom att framhäva adeptens 

talang och kunskapsförmågor där mentorn poängterar adeptens gynnande värde för 

organisationen (Ramaswami & Dreher, 2007). Även här använder mentorn sig av funktionen 

visibilitet för att få adepten att komma i kontakt med beslutsfattare som har en högre position i 
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hierarkin som till exempel chefer. Dessutom ska mentorn även skydda adepten från negativ 

synlighet och därmed undvika en negativ kontakt med cheferna. Detta pågår tills adepten 

kommer in i organisationens sociala nätverk. Adepten vet då när, hur och med vem hen ska ta 

kontakt med inom organisationen. Mentorn vägleder även adepten om hur hen ska slå fast en 

trovärdig karaktär när adepten socialiserar sig med andra chefer (Ramaswami & Dreher, 2007).   

 

Path-goal clarity (klargörande av mål) visar för adepten hur hen kan uppnå sina mål. 

Tillvägagångssättet bidrar även med motivation till adepten. Förebild, acceptans, rådgivning 

och vänskap är de funktioner som används här av mentorn (Ramaswami & Dreher, 2007). För 

att adepten ska känna sig motiverad skall dessa funktioner bidra med vägledning, support och 

belöningar vilket i sin tur ska öka adeptens prestationsförmåga (Ramaswami & Dreher, 2007). 

Day och Allen (2004) är de första som studerat och sammankopplat motivation och 

självförtroende med karriärutveckling. Förebilds funktionen hjälper adepten att vilja efterlikna 

sin mentor allt från attityd till att nå en likadan position som mentorn, dessa är faktorer som 

förbättrar arbetslivet. Ramiswami och Dreher (2007) förklarar att detta kan ske medvetet eller 

omedvetet för adepten. Med mentorns godkännande utforskar adepten själv de arbetsområden 

som kan gynna hen mest karriärmässigt. En annan psykosocial funktion som mentorn använder 

här är rådgivning, mentorn hjälper adepten genom att ge tips och råd om hur man ska utveckla 

sig. Ramaswami och Dreher (2007) poängterar att alla tips och råd inte behöver vara 

arbetsrelaterade, att ge olika råd som kan eliminera ångest, rädsla och andra faktorer som gör 

att adepten tvivlar på sitt karriäravancemang är också en del av den psykosociala funktionen. 

Den mentorn som använder sig av detta tillvägagångssätt har ett stort fokus på relationen med 

adepten, det kan likna en vänskapsrelation. Vänskap mellan mentorn och adepten hjälper till att 

klargöra adeptens mål till karriäravancemang. Det sociala nätverket som adepten har med 

mentorn kan komma sig att forma en vänskapsrelation, vänskapsrelationen uppstår först när 

båda parterna finner sympati och förståelse mellan varandra (Ramaswami & Dreher, 2007). 

Wanberg, Welsh och Hezlett (2003) förklarar att en vänskapsrelation mellan adepten och 

mentorn bidrar till fler diskussioner angående karriäravancemang, de menar att olika strategier 

lyfts fram i dessa diskussioner, på så sätt ökar möjligheten för karriäravancemang. 

 

Values clarity (klargörande av olika värden) använder sig av samma funktioner som path-goal 

clarity, men i stället för att klargöra för adepten om hur hen ska uppnå sina mål ska mentorn 

konsultera adepten om val i livet och karriären (Ramaswami & Dreher, 2007). Subjektiva 

fördelar som tillfredsställelse i arbetslivet är det man strävar efter, men objektiva fördelar såsom 
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befordringar kan uppstå även om detta inte är poängen, menar Ramaswami och Dreher (2007). 

Adepten presenterar olika visioner hen har i organisationen. De psykosociala funktionerna som 

används här är förebild, acceptans, rådgivning och vänskap. Funktionerna används på samma 

sätt som i path-goal clarity men mentorn lägger sitt största fokus på adeptens personliga val 

och preferenser. Mentorn ska alltså utifrån de psykosociala funktionerna hjälpa adepten att 

forma en uppfattning om vad hen kan åstadkomma i organisationen (Ramaswami & Dreher, 

2007). Detta gör mentorn genom att förklara för adepten om hur mycket tid och kunskap som 

krävs för att avancera. Om adepten inte ser att hens avanceringsmöjligheter i organisationen 

går hand i hand med hens visioner kan det leda till att adepten måste söka efter andra alternativ, 

såsom byta organisation (Ramaswami & Dreher, 2007; Schulz, 1995).  

 

3.2 Nätverk inom organisatoriska sammanhang 

Socialt kapital är karakteriserad av tre komponenter: struktur, relation och kognition. Struktur 

handlar om relationskonstruktionen och fokuserar på mönstret av organisatoriska individers 

relationer och i vilken utsträckning dessa personer är sammankopplade. Relationer handlar i 

stället om det interpersonella förhållandet där fokuset ligger på kvaliteten på mänskliga 

relationer som organisatoriska aktörer har med varandra. Kognitiv socialisering är aspekter av 

socialt kapital som förser med representation, förståelse, tolkning och en gemenskap mellan 

deltagarna inom det sociala nätverket. Med andra ord handlar kognitiv socialisering om hur 

människor bearbetar social information i sociala interaktioner där det rör sig om både direkt 

och indirekt information (Lankau & Scandura, 2002). I socialt kapital är tillgången till socialt 

nätverk och kontakter produktiva resurser som kan generera produktiva fördelar för den som 

har tillgång till kapitalet. Socialt kapital är inte något som en enskild individ äger utan nyttan 

av ett nätverk delas ömsesidigt av deltagarna (Lindvall, 2009). I varje socialt nätverk finns det 

både starka och svaga relationer. Starka relationen erbjuder stark informationshantering genom 

att kunskapsöverföringen av den gemensamma erfarenheten sker effektivt sinsemellan, svaga 

relationer har sina fördelar i den meningen att möjligheten till ny information kan erbjudas och 

överföras inom nätverket. Genom socialt nätverk underlättar och ökar möjligheten att uppnå 

mål som annars vore svåra eller omöjliga att uppnå utan detta nätverk (Lindvall, 2009). Sociala 

nätverk som bygger på tillit och ömsesidigt socialt stöd tillhandahåller en god miljö för 

individuell utveckling av kommunikationsförmågor, problemlösningsförmågor och förmågor 

att utveckla relationer med andra individer (Lankau & Scandura, 2002). 
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3.2.1 Formella nätverks påverkan på karriäravancemang 

Ett formellt nätverk är definierat som ett arbetsrelaterat nätverk som består av relationer mellan 

olika chefer och medarbetare i en formell organisationsstruktur. Dessa formella relationer 

handlar om individer inom en organisation som samarbetar med varandra för att tillsammans 

utföra organisationens arbetsuppgifter (Chen & Krauskopf, 2013). I formella nätverk 

sammankopplas individer från en organisations olika avdelningar, enheter och geografiska 

områden samt individer från olika hierarkinivåer i organisationen. Enligt Dessler och Phillips 

(2008) ger formella nätverk fördelar som effektivitet och koordination, fördelarna identifierar 

arbetsproblem och ger upphov till hur man ska kunna lösa dessa tillsammans. 

 

3.2.2 Informella nätverks påverkan på karriäravancemang 

Ett informellt nätverk definieras som ett nätverk som består av mer diskreta mönster av 

interaktioner mellan individer där relationen kan vara arbetsrelaterad, socialrelaterad eller en 

kombination av båda. Dessa informella relationer bygger snarare på frivilliga relationer mellan 

individer till skillnad från formella relationer som bygger på icke-frivilliga relationer genom 

organisationsstrukturen (Chen & Krauskopf, 2013). Inom organisatoriska sammanhang kan 

informella nätverk delas in i två underkategorier nämligen vänskapsnätverk och tillitsnätverk 

(Kuipers, 2009). Vänskapsnätverk bygger på relationer där individer har bildat 

vänskapsrelationer inom organisationen och ger upphov till informations och resursutbyte samt 

socialt stöd mellan individerna. Då anställda bygger vänskapsrelationer på arbetsplatsen ger 

detta upphov till olika fördelar för både anställda och organisationen, där vänskapsnätverk leder 

till motverkan av arbetsstress, arbetsbekymmer och personalomsättning (Morrison & Wright, 

2009). Dessa fördelar uppstår eftersom individerna känner samhörighet med kollegorna på 

arbetsplatsen och därmed identifierar sig med organisationen. Enligt Morrison & Wright (2009) 

är fördelen med att en anställd etablerar vänskapsrelationer med olika chefer inom 

organisationen att hen får tillgång till ytterligare information och resurser på arbetsplatsen. 

Författarna menar även att vänskapsrelationer med chefer kan i vissa fall öka chanserna till 

karriäravancemang eftersom goda relationer kan leda till utbyte av tjänster. Vänskapsrelationer 

som skapas på arbetsplatsen kan även sträcka sig utanför arbetsplatsen där dessa individer 

tillbringar olika fritidsaktiviteter med varandra (Kuipers, 2009). Författaren menar att när 

vänskapsrelationer även sträcker sig utanför arbetsplatsen tenderar individer att uppnå en högre 

nivå av tillit mellan varandra.  
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Tillitsnätverk kan formas genom vänskapsrelationer eller genom andra typer av sociala 

interaktioner, dessa sociala nätverk bygger på relationer som individer har bildat genom 

förtroendeförhållande mellan varandra (Kuipers, 2009). Författaren menar att en person tar en 

risk genom att lita på en annan person och risken är att den andre missbrukar tilliten, där dessa 

individer genom förtroende kan dela med sig av känslig information. Dessutom förklarar 

Kupiers (2009) att när det råder kris i organisationen tenderar dessa individer att stödja 

varandra. Till skillnad från vänskapsnätverk behöver inte tillitsnätverk etableras genom att 

individer tycker om varandra. Tillitsnätverk bygger på lojalitet och respekt, där individer inte 

nödvändigtvis behöver ha förtroende för individer som de anser som vänner på arbetsplatsen 

(Kuipers, 2009). När en tillitsrelation är etablerad leder det till att kollegor delar med sig viktig 

information som gynnar bra arbetsprestationer. För en nyanställd kan det ta tid innan 

tillitsrelationer etableras med hens kollegor. När en hög grad av tillit har etablerats bland 

individerna på en arbetsplats ger det upphov till att kommunikationen är mer informell, 

stödjande och genomsyrad av humor. Dessa individer är även mer öppna av att dela med sig 

idéer, information och andra resurser då nivån av uppfattad risk är låg. En hög nivå av tillit 

mellan individerna leder även till att samarbete och vänskap är mer sannolikt att inträffa 

naturligt på arbetsplatsen (Morrison & Wright, 2009). 

 

3.2.3 Homogenitet och dess påverkan på karriäravancemang 

Homogenitet är en nätverksteori som innebär att individer trivs bäst med att kommunicera med 

andra individer som liknar dem egenskapsmässigt. Sådana egenskaper handlar oftast om 

demografiska likheter som kön, etnicitet, religion och ålder (Kilduff & Tsai, 2003). Denna teori 

säger att individer som efterliknar varandra har en tendens att dras till varandra och därmed 

forma ett starkt länkad socialt nätverk. Individerna som är lika varandra har en tendens att forma 

social identitets- och vänskapsrelation mellan varandra, på grund av att de tenderar att dras till 

varandra (Kilduff & Tsai, 2003). Däremot fann Kilduff och Krackhardt (2008) i sin studie att 

de starkaste faktorerna som fick individer att dras till varandra för att forma en vänskapsrelation 

var etnicitet och kön. Författarna fann även att individer hade en tendens att forma ett socialt 

identitetsnätverk i stället för ett vänskapsnätverk men samtidigt visade studien att båda dessa 

nätverk har en stark korrelation mellan varandra. Vidare fann författarna att för de individer 

som på grund av etnicitet och kön hamnar i minoritetskategorin var risken för utestängning från 

informella sociala nätverk relativ hög. 
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När individer i ett nätverk är lika varandra och därmed homogena leder det till ökad effektivitet 

av kommunikation mellan individerna i nätverket. Detta beror på att individerna i nätverket är 

lika varandra och därmed har en ömsesidig förståelse för varandra som i sin tur ökar nätverkets 

effektivitet. Dessa individer känner sig mer bekväma att integrera med andra individer som är 

dem lika. Ju högre grad av kommunikation mellan individer desto högre blir sannolikheten att 

dessa individer blir mer homogena. Ju mer homogena individer är desto mer effektiv blir deras 

kommunikation (Cross, Parker & Sasson, 2003).  

 

3.2.4 Heterogenitet och dess påverkan på karriäravancemang 

Heterogenitet bygger på diversitet. Kilduff och Tsai (2003) menar att en rad olika typer av 

individer kommunicerar med varandra. På så sätt bryter man sig igenom de sociala barriärerna. 

Författarna menar att det sociala nätverket formas på grund av den individuella olikheten av 

egenskaper hos nätverksmedlemmarna. I en organisation kan det sociala nätverket vara 

uppdelat i mindre sociala grupper där dessa grupper har en relation mellan varandra i form av 

bekantskapsrelationer från respektive grupp. Relationerna mellan dessa sociala grupper ger 

upphov till att information, kunskap och andra resurser kan överföras mellan dem (Kilduff & 

Tsai, 2003). 

 

Heterogena nätverk är inte lika effektiva i kommunikationen mellan individer som homogena 

nätverk. I stället ger heterogena nätverk upphov till innovation vilket är något som homogena 

nätverk oftast inte ger. När individer som är olika varandra integrerar ger detta upphov till nya 

idéer och nya kunskaper som överförs mellan dessa individer. Eftersom dessa individer är olika 

varandra tänker de annorlunda i förhållande till varandra och detta i sin tur leder till att innovativ 

information överförs mellan dessa individer. Det beror på att dessa individer bearbetar 

information från olika perspektiv som i sin tur genererar innovativa idéer och kunskaper (Cross 

m.fl., 2003). 

 

3.3 Faktorer som hindrar kvinnors karriäravancemang 

3.3.1 Homosocialitet 

Homosocialitet är ett fenomen som beskriver individers preferenser att ha sociala relationer 

med andra individer som har samma fysiska och/eller psykiska egenskaper. I 

rekryteringsprocesser innebär det att personer som blir anställda oftast är personer som liknar 
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personen som anställer rent utseendemässigt och åsiktsmässigt (Alvehus & Jensen, 2015). 

Enligt Alvehus och Jensen (2015) har studier av maskulinitet visat hur starkt maskulina normer 

reproduceras i organisationer. De personer som uppfyller kraven för manlighetsidealet har en 

tendens att välja och hjälpa varandra medan individer som avviker från idealet ignoreras. 

Jonnergård m.fl. (2010) skriver att som kvinna är det svårare att avancera i organisationer med 

få kvinnor eller som domineras av män. Eftersom män föredrar andra män i sociala 

sammanhang har de även företräde när det gäller befordringar och hur deras prestation 

utvärderas. Alvehus och Jensen (2015) skriver att homosocialitet förstärks ännu mer när 

personer i ledande befattningar rekryterar dem som påminner mest om de själva för att 

återskapa sig själva och därmed låta dessa personer efterträda dem.  

 

3.3.2 Glastak 

Glastaket är som tidigare nämnts en metaforisk beskrivning av de hindrande barriärer som 

kvinnor och andra minoriteter stöter på under deras karriäravancemang, där den övre hierarkin 

är oftast dominerad av män (Bendl & Schmidt, 2010). Det ges olika bakomliggande förklaringar 

till att glastaket existerar. Burke och Mattis (2005) förklarar att brist på förebilder och mentorer 

är faktorer som kan göra det svårt för kvinnor att avancera i hierarkin. Dagens glastak har dock 

förflyttats enligt Burke och Mattis (2005) till den högre delen av hierarkin. De berättar att idag 

är det allt vanligare att kvinnor klättrar upp i hierarkin och når chefspositioner men sedan blir 

det stopp. Vidare förklarar författarna att anledningen till detta är att det blir svårare för kvinnor 

att ta del av det sociala nätverket på den höga hierarkiska nivån. Kvinnor och minoriteter har 

det svårare att skapa nätverk då de exkluderas från de informella nätverken, på grund av att det 

råder homogenitet i de högre delarna av hierarkierna (Catalyst, 2004; Ibarra, 1993).  

 

3.3.2.1 Mentorskap och glastak 

Enligt Burke och McKeen (1990) är det institutionaliserade mentorskapet tänkt att hjälpa både 

män och kvinnor att klättra upp i hierarkin. Vidare förklarar författarna att mentorskapet är till 

större fördel för kvinnor då de stöter på fler hinder genom sin karriär än vad män gör. Som 

tidigare nämnts exkluderas kvinnor från de nätverk som domineras av män. Enligt Ragins och 

Sundström (1989) hjälper mentorskapet kvinnor att ta del av dessa nätverk. Mentorskapet anses 

vara ett verktyg som ska hjälpa kvinnor att ta sig förbi glastaket (Clutterbuck & Ragins, 2001; 

Ragins & Cotton, 1991). 
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Det har inte gjorts många studier om vilka av mentorskapets funktioner som påverkar kvinnor 

karriäravancemang mest. Men enligt en studie som gjorts av Tharenou (2005) påverkar 

karriärfunktionerna kvinnor karriäravancemang mer än de psykosociala. 

 

3.4 Sammanfattning 

I detta kapitel har vi presenterat teorier och faktorer som i mer eller mindre utsträckning 

påverkar kvinnliga revisorers karriäravancemang enligt tidigare studier.  

 

Figur 1.1 Teoretisk modell av mentorskap. Figuren är inspirerad från Ramaswami och Drehers 

(2007) presenterade modell. 

 

För att få en bättre förståelse för denna studie behöver begreppet jämställdhet klargöras. 

Jämställdhet innebär jämlikhet mellan könen gällande möjligheter i livet. I denna studie 

kommer jämställdhet att ha sitt fokus på det kvinnliga arbetslivet inom revisionsbranschen. Det 

kvinnliga karriäravancemanget är något som fortfarande är en aktuell fråga i dagens samhälle. 

Glastak och homosocialitet är något som oftast dyker upp när kvinnors arbetsliv diskuteras. 

Studier visar hur kvinnor och minoriteter oftast har det svårare att klättra i karriärstegen, där en 

bakomliggande faktor är bristen på social kapital vilket automatiskt påverkar socialt nätverk 

negativt. Andra studier visar hur mentorskapet hjälper kvinnor att ta sig förbi glastaket. Dock 

ges ingen detaljerad information om vilken del i mentorskapet som hjälper till med detta. En 

forskning visar att karriärfunktionerna hjälper mer än de psykosociala funktionerna (Tharenou, 
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2005). Det presenteras en teoretisk modell med olika tillvägagångssätt som en mentor kan ta 

till för att hjälpa sin adept att utvecklas. Social capital, human capital, movement capital, path-

goal clarity och values clarity är de olika tillvägagångssätten. Dessa tillvägagångssätt består av 

karriärfunktioner och psykosociala funktioner. Det finns få studier som undersöker hur de 

psykosociala funktionerna och karriärstödsfunktionerna förhåller sig till adeptens 

karriäravancemang (Form, Schlichting, & Kaernbach, 2017). Modellen ger tillgång till djupare 

dimensioner i hur mentorskapet bidrar till karriäravancemang. Vilket tillvägagångsätt som 

dominerar ger en klar och tydlig bild på vilka funktioner som används mest samt om mentorn 

strävar efter en relation av emotionell karaktär. Dock återstår homosocialitet och homogenitet 

som driver kvinnor mot glastaket. De karaktäriseras av den dominanta individen som vägrar att 

socialisera sig eller befordra en minoritet. Heterogenitet beskriver hur individer kan tänka sig 

skapa nätverk även om de inte liknar sig själva och är motsatsen till homogenitet. 

 

Målet med detta kapitel är att det ska användas som utgångspunkt för vår empiriska 

datainsamling. Vår intervjuguide formas utifrån det som sagts i detta avsnitt. För att generera 

ett resultat kommer datainsamlingen jämföras med innehållet i den teoretiska referensramen. 

Detta ska leda till en bättre förståelse för kvinnors karriäravancemang i revisionsbranschen som 

kan både vara ifrån positiva och negativa aspekter. 
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Kapitel 4 

Empirisk analys 
I detta kapitel presenteras en analys av den empiriska datainsamlingen med koppling till 

teorierna i föregående kapitel. Analysen bygger på de genomförda intervjuerna där data har 

valts ut som vi anser vara relevant till studiens syfte. Avslutningsvis presenteras en analys av 

den empiriska datainsamlingen och studiens teoretiska modell från föregående kapitel. 

 

Syftet med studien var att skapa en förståelse för mentorskapets och det sociala nätverkets 

betydelse för kvinnors karriärutveckling på revisionsbyråer.  

 

4.1 Sociala nätverks betydelse för revisorer   

Formella nätverk bygger på icke frivilliga arbetsrelaterade relationer mellan olika chefer och 

medarbetare i en organisation (Chen & Krauskopf, 2013). Samtliga revisorer uttrycker att de 

automatiskt ingår i ett formellt arbetsnätverk med sina respektive revisionsbyråer. Revisor B 

uttrycker på följande sätt: "Nej, automatiskt skulle jag säga. Den typen av nätverk 

och after work så blir alla inbjudna till nätverket. Sen är det upp till var och en om man vill gå 

på after work eller inte". Hon menar att alla kollegor på hennes byrå ingår automatiskt i det 

formella arbetsnätverket och att alla är bjudna till after work aktiviteter. After work är 

aktiviteter som inträffar efter arbetstiden där kollegor umgås med varandra på fritiden. Utifrån 

Revisor B:s beskrivning kan vi se att det finns indikationer på att relationerna mellan 

medarbetarna på hennes revisionsbyrå inte enbart bygger på formella relationer, utan med tiden 

utvecklas relationerna till att bli mer informellt. 

 

“Ju mer du jobbar med dina kollegor desto mer lär du ju känna dem. Vi jobbar och umgås 

på jobbet så det är självklart vi blir kompisar. Vi lunchar tillsammans och delar personliga 

saker men det är inte som så att vi umgås privat.”  

 

Revisorn menar här att hon med tiden utvecklat relationen med medarbetarna till att kombinera 

både arbetsrelation och vänskapsrelation på arbetsplatsen. Medarbetarna tillbringar mycket tid 

med varandra i den utsträckning att de lär känna varandra och ser varandra som vänner. Dock 

tenderar vissa revisorer att hålla relationen inom arbetet, då de endast är vänner på arbetsplatsen 
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och inte umgås med varandra på fritiden. Genom att analysera vårt empiriska material kan vi 

se att de underliggande faktorerna till varför revisorerna i vår studie har starka relationer med 

sina respektive kollegor, beror dels på att de umgås med varandra dels för att de delar med sig 

av sin personliga information på arbetsplatsen. Desto mer tid individer spenderar med varandra 

på arbetsplatsen, ju mer lär de känna varandra och därav kommer de även närmare varandra. 

Det är vanligt att desto mer kollegor arbetar sida vid sida desto mer konversationer förs mellan 

dem, och kommunikationer tenderar att bli allt mer informella eftersom man lär känna varandra 

mer och mer med tiden. En annan faktor som vi anser förstärker de starka relationerna är after 

work. Dessa frivilliga aktiviteter på fritiden bidrar med att relationerna blir mer av en informell 

natur. När individer tillbringar tid med varandra och tillsammans utför de olika aktiviteter som 

upplevs som intressanta och roande. Detta brukar ha en effekt som leder till att relationen 

förstärks. Det framgår att dessa starka relationer som revisorerna i vår studie har etablerat ska 

ses som en essentiell komponent för att kunskapsöverföringen av den gemensamma 

erfarenheten ska kunna ske effektivt sinsemellan (Lindvall, 2009). Revisorernas uttalanden är i 

likhet med Lindvalls (2009) beskrivning om att starka relationer ger upphov till att 

kunskapsöverföring sker effektivt mellan dem och deras kollegor. Samtliga revisorer belyser 

att deras sociala nätverk med kollegor har betytt mycket för dem gällande deras 

karriärutveckling. De menar att det sociala nätverket har bidragit med ökning av kompetens 

och erfarenhet, som i sin tur har påverkat deras karriäravancemang positivt. Anledningen är att 

vänskapsrelationer på arbetsplatsen leder till ökad trivsel och kunskap, vilket tyder på att sociala 

nätverk har en stor betydelse för dessa revisorer. Vi är även medvetna om att när det berör 

relationer finns det alltid de som gillar varandra och de som ogillar varandra. Men med vårt 

empiriska material i åtanken kan vi bara göra anspråk för de goda relationerna som revisorerna 

har beskrivit att de har med sina kollegor. 

 

Informella nätverk bygger på frivilliga relationer mellan individer som kan vara 

arbetsrelaterade, socialrelaterade eller en kombination av båda (Chen & Krauskopf, 2013). 

Revisor B uttrycker sig angående hennes sociala nätverk på följande vis: "Ja, man vet var man 

drar gränsen liksom. Jag har ett vänskapsnätverk, idrottsnätverk och nätverk inom byrån med 

kollegor också.". Hon hävdar att hon undviker att blanda ihop olika nätverk med varandra. 

Revisorn menar att hennes vänskapsnätverk, idrottsnätverk och arbetsnätverk skiljs åt men 

samtidigt har hon en informell relation med samtliga nätverk. Utifrån de beskrivningar som 

revisorerna gett finner vi indikationer på att relationerna mellan de intervjuade revisorerna och 

deras medarbetare är en kombination av både arbetsrelaterade och socialrelaterade relationer. 
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Den arbetsrelaterade relationen är något som automatiskt ingår i yrket då det krävs samarbete 

mellan medarbetarna för att utföra olika arbetsuppgifter. Sociala relationer är något som i stället 

utvecklas med tiden.  Under arbetstiden är det vanligt att man för konversationer med varandra 

vare sig man är vid arbetsbordet eller i fikarummet. Dessa konversationer kan vara både 

arbetsrelaterade och/eller personliga. 

 

"Rent arbetsmässigt så är vi med i en förening som heter Sverev. Vi samarbetar med 

erfarenhetsutbyte, utbildningar, kvalitetskontroll och så vidare... Vi kan ringa varandra 

ibland och fråga "du jag har bekymmer här, har ni något liknande?"  

 

Revisor A belyser att hennes revisionsbyrå har en arbetsrelaterad informell nätverksrelation 

med andra organisationer. Sådana relationer bygger på samarbete i form av informationsutbyte 

då dessa organisationer hjälper varandra med att lösa olika revisionsproblem som dyker upp 

under arbetsgången. Morrison och Wright (2009) beskriver att vänskapsnätverk handlar om 

vänskapsrelationer mellan individer inom organisationen. Dessa relationer ger information och 

resursutbyte samt socialt stöd mellan individer. I revisor A:s fall har vänskapsnätverket 

utsträckt sig utom organisationen och formats mellan olika organisationer där individerna inom 

dessa organisationer har en arbetsrelaterad vänskapsrelation. Vänskapsrelationen som revisorn 

har med revisorer från andra organisationer till informations- och resursutbyte i form av 

erfarenheter, utbildningar och kvalitetskontroll. Eftersom medarbetare från olika 

organisationer kan ringa varandra och diskutera olika arbetsproblem framstår det som att de ger 

varandra socialt stöd via telefonen. Ett fall kan vara när en person har arbetsstress och därmed 

ringer till en annan person och ber om att få råd och tips för att kunna lösa ett arbetsproblem. 

Råd och tips handlar oftast om vad man ska göra och hur man ska tänka i den specifika 

situationen. Det framstår som att det sociala nätverket utanför organisationen kan ha en 

stödjande betydelse för revisorerna. Ett exempel är i revisor A:s fall, då hon har möjligheten att 

ta kontakt med individer från andra organisationer för att lösa olika arbetsproblem. 

 

Tillitsnätverk baseras på förtroenderelationer mellan individer och kan formas genom 

vänskapsrelationer eller andra sociala interaktioner (Kuipers, 2009). Revisor A uttryckte sig 

angående förtroende enligt följande: "Just att läsa av människor, är det sanning det personen 

säger? Kan jag lita på den personen?". Hon menar att det är viktigt att kunna läsa av människor 

för att sedan avgöra ifall det går att lita på olika individer. Det handlar inte bara om förtroendet 

mellan olika kollegor utan det sträcker sig även till förtroenden mellan revisorer och kunder. 
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Eftersom samtliga revisorer utvecklar vänskapsrelationer med tiden framstår det som att 

tillitsrelationer även utvecklas på samma sätt. Det framstår som att när vänskaps- och 

tillitsrelationer väl har etablerats bland revisorerna kommer samarbetet mellan dem att ske mer 

naturligt, och kommunikationen mellan dem kommer att ske mer informellt (Morrison & 

Wright, 2009). Morrison och Wright (2009) beskrev att etablerade tillitsrelationer mellan 

individer leder till att de delar med sig information som gynnar bra arbetsprestation. Det 

framstår som att det inte krävs etablering av tillitsrelationer för att revisorer ska dela med sig 

information som gynnar bra arbetsprestation. Detta beror helt enkelt på att dessa revisorer 

samarbetar med sina respektive kollegor för att utföra verksamhetens olika arbetsuppgifter. 

Därav utbyter de information och kunskap för att främja goda arbetsprestationer. Vårt empiriska 

material pekar på att delandet av information som leder till en bra arbetsprestation är något som 

är givet i yrket, eftersom samtliga revisorer belyser att revisorsyrket är baserad på goda 

samarbeten. Verksamheten får dessutom ett bättre rykte av goda prestationer. Revisor A 

uttrycker sig angående förtroende enligt följande:  

 

"man kan säga att vi har ett nätverk med våra kunder där vi litar på varandra. Våra kunder 

är ett stort nätverk och det är väl klart att du har en relation med dina kunder… ifall jag 

har väldigt nöjda kunder så hoppas jag att de förmedlar det till sina nätverk."  

 

Revisorn menar att tilliten mellan revisorer och kunder bygger på att kunder är ärliga med sina 

räkenskaper och att revisorer utför ett bra och ärligt arbete. Samtliga revisorer förklarar att de i 

många fall kan analysera om kunder ljuger för dem. Detta gör de via räkenskaper. Revisor A 

uttrycker sig på följande sätt: "Ja du ska ju kunna vara duktig på att analysera". När revisorer 

och kunder har byggt ett förtroende för varandra kan kunderna lita på att revisorerna utfört ett 

bra arbete på det sätt som kunderna vill. Förtroendet mellan revisorer och kunder kan sedan 

leda till att kunder rekommenderar sin revisor till andra potentiella kunder och på så sätt utökas 

revisorns kundkrets. Utifrån vårt empiriska material ser vi att förtroenden mellan revisorerna i 

vår studie och deras kunder är något som gynnar båda parterna. Dessutom förklarar samtliga 

revisorer att de kan få större kundkrets och att kunder litar på att revisorn utför arbetet på bästa 

möjliga sätt för deras verksamheter. Revisor B uttrycker sig enligt följande: 

 

"det är ju lite så man bygger sitt förtroende. Jag jobbar i en stor erkänd byrå och 

varumärket är något som också hjälper till... någon får ett förtroende, och det är klart att 

det gynnar mig och min karriär"  
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Denna revisor hävdar att en stor byrås varumärke har som positiv effekt att det redan i början 

etableras en viss nivå av förtroende från kundens sida gentemot byrån. Revisor B bekräftar även 

det som revisor A hävdar, att förtroende gynnar revisorns karriär på det sätt att de får bra rykte 

och därmed bredare kundkrets. Vi anser att tilliten mellan revisorer och kunder är en essentiell 

del för dem att kunna bygga långsiktiga relationer. När individer kan lita på varandra är det 

vanligt att deras relation varar längre. Detta gynnar både revisorer och kunder. Även Morrison 

och Wright (2009) beskriver att tillitsnätverk bygger på förtroendeförhållande mellan individer 

som tar en risk att lita på varandra och risken är att tillit kan missbrukas. Därför tror vi att 

relationer mellan revisorer och kunder upphör då ena parten missbrukar tilliten mellan dem. 

När det gäller stora revisionsbyråer har de redan bra rykten där kunder redan från början har ett 

förtroende för dem. Stora byråer bör alltså leverera prestationer på den nivå att de lever upp till 

sitt rykte. I sin tur ökar detta viljan från många kunders sida att ha dem som deras revisorer.  

 

4.2 Socialisering inom revisionsbranschen   

Samtliga revisorer upplevde att social kompetens är den viktigaste egenskapen hos en revisor. 

Revisor B uttrycker sig enligt följande:  

  

"En revisor idag behöver hög social kompetens och hög integritet skulle jag säga. Man 

måste kunna föra sig och föra en god dialog och samtidigt som man måste vara beredd att 

ibland säga ifrån när det inte funkar som det ska."  

 

Revisor B menar att en revisor ska vara bra på att kommunicera och samarbeta med olika 

människor. Dessutom ska revisorn ha en bra självkänsla för det arbete denne gör. Som revisor 

är man ständigt i kontakt med många olika individer både inom och utanför verksamheten, 

därför är social kompetens en viktig egenskap hos revisorer. Lindvall (2009) beskriver att i 

social kapital är tillgången till nätverk och kontakter produktiva resurser som kan generera 

produktiva fördelar. Den sociala förmågan har alltså en stor betydelse för hur revisorer ska 

kunna bilda sociala nätverk med andra individer, för att knyta kontakter, samla erfarenheter, få 

hjälp och stöd. Det innebär att sociala nätverk är produktiva resurser för revisorer som kan 

generera fördelar som kompetensökning och karriäravancemang. Revisor B säger att utöver 

social kompetens ska revisorn även ha hög integritet. Hon menar att revisorn ska ha en hög 

självkänsla och högt egenvärde. Det betyder att revisorns värderingar och principer inte ska 

påverkas av negativa påtryckningar från andra individer. Ett exempel kan vara att revisorn inte 
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ska övertalas att bryta lagar för kundens skull. I stället ska revisorn kunna vara stark nog att 

arbeta på ett ärligt och rätt sätt. En revisor börjar redan i tidigt skede med att komma i kontakt 

med verksamhetens kunder:  

 

"Vi jobbar väldigt mycket i team och då får man tidigt kundkontakt, det hade jag väl inte 

kanske förväntat mig när jag började, att man som ny skulle få så mycket ansvar om man 

uttrycker det så" (Revisor B)  

 

Denna revisor menar att som revisor sätts den sociala kompetensen redan igång i tidigt skede 

genom att de får kommunicera och samarbeta med kollegor samt kunder. Revisorn uttrycker att 

hon inte var beredd på att få så pass mycket ansvar och komma i direkt kontakt med kunder 

redan i början av yrket. Den tidiga kundkontakten anser vi är till för att revisorer i början av 

yrket ska lära sig handskas med olika kunder för att helt enkelt lära sig vad yrket kräver av dem. 

Baserat på denna studies empiri framstår det som att social kompetens är ytterst viktig för en 

revisor eftersom denne ständigt handskas med människor. Revisor B är i ständiga dialoger med 

kollegor, kunder och diverse individer utanför byrån. Därför är social kompetens viktig 

eftersom hon integrerar med många olika typer av individer dagligen. Revisor B förklarar även 

att de arbetar mycket tillsammans i grupper inom byrån. Därmed blir kommunikationsförmågan 

och samarbetsförmågan viktiga verktyg för att en revisor ska kunna handskas med olika 

individer och samtidigt kunna leverera goda prestationer. 

 

Utifrån vårt empiriska material ser vi att kommunikationen mellan revisorer på arbetsplatsen 

sker i en stor omfattning, där några av revisorerna uttrycker sig enligt följande:  

 

"Att bolla saker med varandra är ”vardagsmat” för att det ska bli bra" (Revisor B)  

  

"Här på [byråns namn] jobbar vi alla tillsammans, vi frågar ständigt varandra om hjälp. 

Som revisor behöver man hela tiden hjälp från varandra, det finns inga ensamvargar 

här. Teamwork gynnar oss som revisorer och [byråns namn]." (Revisor D)  

  

"Det blir automatisk att jag pratar med alla på jobbet. Jag vänder mig till personer som 

kan hjälpa mig med mitt specifika problem och alla är ju bra på olika saker så jag pratar 

helt enkelt med olika personer på jobbet." (Revisor E)  
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Enligt de revisorer som intervjuats så förekommer inte någon homogenitet i deras verksamhet. 

Deras beskrivningar går i motsats till vad Kilduff och Tsai (2003) förespråkar om homogenitet. 

De menar att revisorer ständigt integrerar med varandra varje dag på byrån för att hjälpa och 

stödja varandra att leverera goda prestationer. Revisor E förklarar hur hon vänder sig till 

kollegor beroende på den informationen hon vill åt. Hon förklarar att alla är bra på olika saker. 

Utifrån hennes uttalande ser vi att revisorer inte kommunicerar med de som efterliknar dem 

själva. I stället baserar de sin kommunikation på att komplettera varandras kunskap. 

Homogenitet som förklaras enligt Kilduff och Tsai (2003) menar att individer trivs bäst att 

socialisera sig med andra individer som efterliknar varandra egenskapsmässigt, exempelvis 

kön. Heterogenitet handlar i stället om att individer socialiserar sig med varandra som är sig 

själva olika (Kilduff & Tsai, 2003). Baserat på denna studies empiri framkommer det att 

socialisationen för samtliga revisorer lutar sig mer åt heterogenitet där revisorer oavsett kön 

integrerar med varandra för att överföra kunskaper mellan varandra och där nya idéer och nya 

kunskaper överförs mellan revisorerna på byrån (Cross m.fl., 2003). Det handlar om att olika 

revisorer är bra på olika saker. Därför kräver yrket att man integrerar och samarbetar med 

varandra för att sedan ta lärdom av varandra. Å andra sidan har revisorernas socialisation en 

koppling till homosocialitet i den bemärkelsen att det sker en effektiv kommunikation mellan 

dem (Kilduff & Tsai, 2003). Vi anser att en effektiv kommunikation föreligger då revisorerna 

ständigt kommunicerar med varandra för att utbyta kunskaper. Något som revisorerna i studien 

belyser är just att alla revisorer är väldigt olika när det gäller kunskap och kompetens. Därför 

lär man sig av varandra där nyckelordet är samarbete, att tillsammans utföra verksamhetens 

olika arbetsuppgifter:  

 

"Man lär sig olika saker av olika personer... alla personer är olika. Jag tror mycket handlar 

om personlighet, om man är rätt så lika personmässigt så tror jag man har lättare för att 

överföra kunskap... Sen är det så också att man inte ska vara för lika heller, då blir det att 

man gör på precis samma sätt" (Revisor A)  

 

Revisor A förklarar att revisorer som är varandra olika det vill säga bra på olika saker, leder till 

att lärdom och kunskaper kan överföras mellan dem. Hon menar att om revisorer är för lika 

varandra leder det till att inga nya insikter, idéer eller kunskaper överförs mellan dem. Vi antar 

att eftersom alla människor i allmänhet är olika, tänker de och bearbetar information på olika 

sätt, vilket gör att när revisorer integrerar med varandra får de ta del av olika perspektiv och 

därmed överförs innovativa insikter, idéer och kunskaper mellan dem (Cross m.fl., 2003). 
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Revisorer behöver ständig hjälp från varandra eftersom det inte finns någon allvetande revisor. 

Samarbete är således även nyckelordet i detta sammanhanget.  

 

4.3 Hinder för kvinnliga revisorer  

Samtliga respondenter uttrycker att de inte har mött några hinder alls på grund av deras kön. 

Revisor D uttrycker sig enligt följande: "Vi är mest kvinnor här. Jag tror inte det är någon 

skillnad faktiskt, det har funkat bra med bägge två.". Hon uttrycker att det inte föreligger någon 

skillnad mellan kvinnliga och manliga revisorer. Revisorn menar att det inte handlar om kön 

och lyfter fram detta genom att säga att majoriteten i hennes byrå består av kvinnor. Det 

framstår som att glastak och homosocialitet inte har förekommit i hennes fall då hon uttrycker 

att det inte finns någon skillnad mellan kvinnliga och manliga revisorer. Samtliga revisorer 

beskriver att de inte har upplevt kön som ett hinder i karriären. I stället belyser de att skillnaden 

mellan revisorer handlar mer om kunskaper som olika revisorer har och hur väl de presterar. 

Revisorernas beskrivningar går i motsats till vad Bendl och Schmidt (2010) beskriver om 

glastak. 

 

Några av revisorerna förklarade hur de fick sin revisorstjänst på följande vis, revisor A: "Det 

kan löna sig att prestera bra även när man går på gymnasiet och har praktik.". Revisor D: "Nej 

jag fick inte jobbet via kontakter, jag sökte spontant lite här och där och [byråns namn] råkade 

svara först.". Revisor A menar att hon fick revisorstjänsten eftersom hon hade presterat bra 

under gymnasiepraktiken på byrån. När hon då sökte tjänsten var hon ihågkommen. Vi kan se 

att det var prestationen som låg till grund för anställningen. Revisor D menar att hon fick sin 

revisorstjänst genom spontana sökningar där hennes nuvarande byrå gav henne tjänsten. Utifrån 

vårt empiriska material framkommer det att homosocialitet, där lika väljer lika och att det 

vanligtvis handlar om att män väljer män, inte har förekommit för revisorerna i vår studie. 

Samtliga revisorer beskriver att det inte handlar om kön utan det handlar mer om kunskaper, 

prestationer och att söka till byråer vid rätt tillfälle. 
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Två av revisorerna  berättar hur de blivit delägare: 

  

"Jag började här 1998 och jag skrev provet för första gången 2004... jag blev auktoriserad 

januari 2005... och 2010 blev jag också delägare. Så det är väl det som är min resa." 

(Revisor A)  

  

"Min första titel var auktoriserad revisor, den fick jag 2005. Cirka 5 år efter att jag börjat 

som revisor... så blev jag kontorschef 2010... 2015 blev jag kontorschef för två kontor och 

det har jag varit sedan dess. 2017 blev jag delägare." (Revisor B)  

 

För revisor A tog det henne tolv år att bli delägare och för revisor B tog det henne cirka sjutton 

år. Med hänsyn till samtliga revisorers färd och beskrivningar framstår det att glastak inte har 

förekommit alls för dem. Även de positioner som några av revisorerna har pekar på att kön inte 

har haft någon betydelse i deras karriäravancemang. Något som bör lyftas fram är att vid frågor 

som berörde kön och karriäravancemang upplevde vi att revisorerna förmodligen inte svarade 

helt och hållet i enlighet med verkligheten. Eftersom majoriteten av revisorerna stannade upp 

och tänkte till under en längre tid innan de svarade på dessa frågor. Vid andra frågor var 

responstiden betydligt kortare och detta väcker ett skeptiskt ställningstagande från vår sida att 

glastak inte alls förekommer inom svenska revisionsbyråer. Anledningen tror vi beror på att det 

är en försvarsmekanism där revisorerna uttalar sig bra om sina revisionsbyråer för att ge en bra 

bild av byråerna och bevara goda rykten. 

 

Revisor E uttrycker att hon aldrig mött någon motgång, hon menar att det alltid har funnits goda 

utvecklingsmöjligheter för karriär på hennes byrå: "Nej, motgångar kan jag inte påstå att jag 

har mött. Snarare tvärtom, det har hela tiden funnits utvecklingsmöjligheter och vill man så får 

man och kan man". Hon menar att utvecklingsmöjligheter är tillgängliga men det är upp till 

varje individ att vara driven nog att utveckla sin kompetens för att på så sätt avancera 

karriärmässigt. Utifrån revisorernas svar och förklaringar ser vi att det snarare handlar om ju 

mer en individ utvecklas kompetensmässigt desto mer ökar hen sin chans för 

karriäravancemang. Emteryd (2018) beskriver att föräldraskap kan vara orsaken till varför 

kvinnor halkar efter i karriären men utifrån vår empiri kan vi inte stödja detta antagande. 

Revisor B uttrycker hennes föräldraskap under arbetslivet på följande vis:  
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"Jag hann också med att skaffa ett barn där emellan så jag har varit lite föräldraledig 

också. Sen efter titeln så kom barn nummer två, där var en liten paus. 2008 så började jag 

på riktigt att använda min titel för att skaffa mig egna uppdrag om man säger så."  

 

Revisorn menar att föräldraskapet har medfört mindre pauser i karriären och har inte påverkat 

hennes karriär i någon större utsträckning. Hon har inte mött några problem med att komma 

tillbaka till arbetslivet där hon även har avancerat till en starkare position i byrån. Revisorn 

uttryckte aldrig något som stödjer Tharenous (2005) beskrivning av hur föräldraskapet 

påverkade kvinnliga karriäravancemang negativt. Utifrån vårt empiriska material ser vi att 

föräldraskap påverkar både män och kvinnor på samma sätt genom föräldraledighet som medför 

en kort paus i karriären. 

 

4.4 Mentorskap – Relationens betydelse för revisorer 

Utifrån den insamlade empirin visade sig att mentorskap har en positiv inverkan på revisorernas 

karriäravancemang. Samtliga revisorer upplevde att mentorskap har uppkommit under deras tid 

som assistenter och att det har gynnat deras karriär. Däremot gav revisorerna olika svar kring 

relationen med respektive mentor. Revisor A uttrycker att det är en självklarhet att medarbetare 

lär känna varandra efter att ha arbetat tillsammans under många år:  

 

"När man jobbar tillsammans i så många år så är det klart att man lär känna varandra... 

men det är inte så att jag umgås med han privat eller så. Det är mer jobbrelaterad". 

 

Såhär såg det ut för de flesta revisorerna som intervjuades. För revisor A var hennes relation 

med mentorn nära men enbart jobbrelaterad. Dessa relationer har en svag emotionell koppling 

och kan inte anses vara vänskapsrelaterat. Däremot var relationen mellan revisor B och hennes 

mentor av en annan typ: "han är idag glad pensionär och vi har kontakt än idag. Han har följt 

mig till 2015 och varit min mentor, men inte formellt". Revisor B menar att hon har en 

vänskapsrelaterad relation med sin mentor. Det ser vi eftersom hon nämner att de fortfarande 

har kontakt än idag då han är pensionerad. De mentorer som revisorerna har, fokuserar antingen 

på relationen och tilliten där de har fungerat som vänner med adepten eller så har man valt att 

fokusera på arbetet som helhet och lagt mindre fokus på relationen med adepten (Kram, 1983).  
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Revisorerna uttryckte att det har funnits fler än en mentor. Dock har det alltid varit en mentor 

som har betytt mer för revisorerna, det vill säga en mentor som de har fått extra stöd från:   

 

"Ja men klart att vi hade fler mentorer och man har lärt sig ett och annat från dem med. 

Men eftersom jag hade jobbat mest med denna personen så var jag mer bekväm med 

honom. Med de andra kunde det bli lite nervöst när man skulle fråga något som man redan 

i förväg visste var lite av en "dum fråga". Så var det inte med han här, även om jag hade 

haft världens dummaste fråga så kunde jag vända mig till han." (Revisor E) 

 

För många revisorer var deras mentorer mer fokuserade på arbetet där de var tillgängliga för att 

hjälpa dem. Revisorerna föredrog ändå att arbeta med sina mentorer även om man enbart hade 

arbetsmässiga relationer, för att man kände sig bekväm att ställa olika frågor. Revisor A berättar 

att hennes mentor jobbar kvar på byrån och att hon fortfarande vänder sig till honom: "Även 

idag, om jag skulle ha något revisionsproblem som jag känner att jag måste ha någon annans 

åsikt också så är det den personen jag går till". Revisorn är fortfarande i behov av sin mentor, 

även om hon är erfaren. Utifrån ovansagda framstår det som att revisorerna fortfarande är i 

behov av sina mentorer även om de är erfarna nog. Detta tyder på att mentorer fortfarande har 

en stor betydelse för samtliga revisorer som utvecklats i karriären. Därför kan vi inte utesluta 

det emotionella i en relation som enbart är arbetsrelaterat. Revisorerna kan alltid vända sig till 

sina mentorer även om de blivit auktoriserade. Dessutom har det alltid funnits någon mentor 

som varit mer betydelsefull än de andra då de fick extra stöd från denna personen. Vårt 

empiriska material pekar på att revisorerna oavsett var de är i karriären kommer någon gång att 

stöta på problem i arbetet och för att få tag på rätt kunskap att lösa problemet, väljer revisorerna 

i studien att vända sig till sin mentor. Relationen mellan adepten och mentorn ger en viss 

bekvämlighetseffekt vilket leder till att adepten föredrar att ta hjälp från mentorn i första hand. 

Detta visar hur stor betydelse mentorskapet har för revisorerna i denna studie. Då mentorskapet 

har visat sig ge revisorerna stödjande effekter i deras yrkesliv. 

 

Revisor B som kommer från en stor revisionsbyrå uttrycker att det har funnits flera mentorer 

för henne också. Dock kunde hon enbart särskilja en som var till störst hjälp: "Det fanns andra 

också, han har var väl den som jag jobbade nära med och hade mycket uppdrag tillsammans. 

Han var den som kunde min vardag bäst och kände mig bäst". Revisor B menar att de andra 

mentorerna gynnade hennes arbete, men inte i samma utsträckning som den mentor hon hade 

bäst förhållande med. Det visade sig att revisor B:s relation med mentorn inte var av samma 
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slag som hon har med andra arbetskollegor. Här ser vi att bekvämligheten inte är den enda 

faktorn som får revisorn att vända sig till just den mentorn, utan relationen spelar även en stor 

roll. Då deras förhållande karakteriseras som en vänskapsrelation anses det vara av självklarhet 

att revisorn vänder sig till den hon känner bäst och som lärt henne det mesta. Till skillnad från 

de andra mentorerna har revisor B:s mentor fått en uppfattning om hur adepten arbetar och 

fungerar. Revisor B beskriver att hennes mentor "kunde hennes vardag bäst" och "kände henne 

bäst". Hon förklarade relationen med mentorn lite djupare än hur de andra revisorerna 

förklarade det. Revisor B uttryckte mentorskapets betydelse på följande sätt: "Ett mentorskap 

för mig är något som bygger väldigt mycket på förtroende och tillit. Det hade jag väl mycket 

mer av personen som har följt mig under hela karriären.". Vi kan se att mentorskapets betydelse 

bygger väldigt mycket på förtroende och tillit för revisor B. Hennes relation med sin mentor 

beskrivs som väldigt emotionell och vänskapsrelaterad (Ramaswami & Dreher, 2007). Att en 

revisor väljer att ha en stark relation med sin adept kan bero på olika faktorer. Vi anser att 

mentorer med toppositioner väljer att fokusera på företagets anställda och bygga en bra relation 

så att man skapar ett välmående för adepten samtidigt som man bidrar med arbetskunskaper. 

Detta blir mentorns fokus då det inte finns rum för egen karriärutveckling i företaget. Dessutom 

håller vi med Ramaswami och Dreher (2007) om att en vänskapsrelation karakteriseras av 

förståelse och sympati. Vi anser att en relation utan sympati och förståelse inte kan fungerar 

utanför arbetet som det gjorde för revisor B och hennes mentor. Ur detta perspektivet kan 

mentorskap i vissa situationer fungera som ett socialt stöd där mentorn finns tillgänglig för 

adepten rent emotionellt för att stödja och hjälpa adepten att hantera olika situationer och ett 

exempel kan vara att hantera stressiga situationer. 

 

4.5 Mentorskapets betydelse för revisorer 

Det framstår utifrån vår empiriska studie att mentorernas inflytande gav upphov till 

karriärsavancemang. På så sätt påverkades revisorernas karriär positivt. Utifrån samtliga 

revisorers uttalanden visade det sig att de har lärt sig mycket av sina respektive mentorer. 

Revisor C uttrycker sig enligt följande: "Ja han har lärt mig så mycket. Där jag är idag är tack 

vare honom, tycker jag.". Samtliga revisorer uttrycker sig på liknande sätt som revisor C. De 

beskriver sin mentor som en väldigt lärorik person och menar att mentorn bidragit med 

kunskaper. Mentorskap definieras som en relation mellan en mer erfaren mentor och en mindre 

erfaren adept (Ragins & Kram 2007). Samtliga revisorer förklarar att erfarenhet får de från 
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arbetsuppgifter som mentorn bidrar med. Dock varierade arbetsuppgifternas svårighetsgrad hos 

de olika revisorerna: 

 

"Han lät mig även prova lösa de svåra problemen själv och tänka till lite själv innan han 

gav feedback och handledning för arbetet. Dessa sakerna spelade stor roll för min 

utveckling och jag tror inte jag hade varit här idag om det inte var för hur min handledare 

var mot mig" (Revisor C) 

 

Revisorn berättar att hon blev tilldelad svåra arbetsuppgifter där mentorn valde att låta henne 

lösa dessa arbetsuppgifter självständigt. Att få sätta sig in i problemet själv visade sig vara 

effektivt enligt revisorn. Hon menar att mentorns sätt att handleda utvecklade henne. Medan 

några revisorer fick de svårare arbetsuppgifterna hade revisor B i stället lite mer utrymme för 

valmöjligheter, där hon uttrycker sig på följande vis:  

 

"Inledningsvis var det enkelt så klart. Men samtidigt fanns möjligheten att utmana sig 

själv med svårare arbetsuppgifter och det är lite så man lär sig. Variationen skulle jag 

säga för egen del" 

 

Revisor B som hade en bra relation med sin mentor fick valmöjligheten att välja arbetsuppgifter. 

Hon valde att variera mellan enkla och svåra arbetsuppgifter och menar att de svårare 

arbetsuppgifterna resulterade i ökade erfarenheter. Utmanande arbetsuppgifter ger adepten 

kunskapshöjande effekter menar Turban, Dougherty och Lee (2002). Detta ger en positiv effekt 

på karriären inom revisionsbranschen. Revisor A:s mentor hade en tendens att berömma henne 

vid arbeten som utfördes och var utöver vanliga arbetsuppgifter. Hon menar att beröm för goda 

arbetsutföranden leder till att kunder och byrån gynnas, "Lyfter man alla så gynnar det både 

våra kunder och byrå... Det är när du har gjort något utöver ditt vanliga jobb som du lyfts upp". 

Revisorn påpekar att vanliga arbeten som man utfört tidigare inte skapar något intresse för 

mentorn som i sin tur kan föra det vidare. Det är först när man hanterar ett ovanligt problem 

som intresset väcks och mentorn gör en hörd. Vi anser att då mentorn och adepten har en nära 

relation så får adepten lov att variera med arbetsuppgifterna där mentorn vill att hon ska utforska 

det område hon är bäst på. På så sätt ökar adepten sitt kunskapsområde och finner det 

arbetsområde som hon förstår bäst. Revisorerna som blivit tilldelade svåra arbetsuppgifter där 

valmöjligheten för variation uteslutits har som fördel att öka kunskapen inom alla 

arbetsområden. Enligt oss har dessa mentorer enbart haft karriäravancemanget i åtanke och lagt 
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mindre fokus på adeptens arbetstillfredsställelse. Dock anser vi att beröm som samtliga 

revisorer fick för det arbete som var ovanligt ger motivation till att vara kunnig inom alla 

arbetsområden. 

 

Arbetsuppgifter som är svåra kan leda till att adepten gör fler och större misstag. Revisor D 

förklarar att misstag kunde förekomma och då handlade det inte om några större misstag, utan 

det handlade mer om småfel i arbetsutförandet. Hon förklarar vidare att enkla misstag kunde 

mentorn förstå, om samma enkla misstag upprepar sig vid flera års erfarenheter kan det bli lite 

fundersamt från mentorns sida: 

 

"Ja visst är misstag mänskligt, dessutom har jag inte gjort så stora misstag. Men har du 

några års erfarenheter och gör samma enkla misstag kan din kompetens ifrågasättas, det 

är ju självklart. Enkla misstag har jag gjort, men då hade jag precis börjat jobba, det var 

normalt då" (Revisor D) 

 

Enligt Revisor D förväntas man vara kompetent för att klara arbetsuppgifter efter några års 

erfarenheter. Misstag anses vara normalt när man är nybörjare, inte annars. Andra revisorer 

uttrycker även de att små misstag är vanliga och är vanligtvis förståeliga, inte minst från 

mentorns sida. De menar att det är mentorns ansvar för hur mycket fel det blir. Revisor B 

uttrycker att fel som mentorn gör kan vara att instruktionen och strukturen inte är tillräckligt 

tydliga för adepten: "Det är klart att det kan bli fel men då har ju den som är mer erfaren kanske 

inte heller gett tillräckligt med bra instruktioner". Utifrån revisor B:s förklaring kan vi se att 

även den lärorika mentorn kan begå misstag. Dock påpekar revisorn att mentorn bär ansvaret 

men berättar inte själv att hennes mentor begått detta misstag.  

 

Revisorerna var väldigt tydliga med att de inte gjort några stora misstag. De förklarar att mycket 

kontrolleras av andra medarbetare innan det skickas vidare. Men ett annat skäl är att som en ny 

assistent fick man väldigt mycket handledning i början. Dock förklarade revisorerna att man 

inte var i lika stort behov av handelningen när man väl fick mer erfarenhet. Revisorerna vände 

sig till sin mentor när de behövde en annan åsikt, eftersom man vänt sig till denna personen 

innan tenderar dem att göra det igen:  
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"Visst är man fortfarande i behov av sin mentor, men inte på samma sätt. Yrket som 

sådant är mycket som handlar om att förstå saker och att sätta sig in i nya branscher eller 

få en second opinion" (Revisor E) 

 

Utifrån det ovansagda förstår vi att mentorskapet fortfarande är viktigt, även om adepterna 

blivit auktoriserade revisorer. I nuläget är det andra åsikter som revisorerna söker efter. De 

vänder sig till sin mentor eftersom de har störst tillit på denna person. Enligt oss blir det svårt 

för adepten att lära sig ”hur mentorn tänker”, därför blir personen beroende av sin mentor när 

det gäller andra åsikter, eftersom denna inte har samma tankesätt som mentorn. 

 

Revisorerna hade olika befattningar i sina respektive byrån. Revisor A och revisor B var 

auktoriserade revisorer samt delägare. De resterande revisorerna var auktoriserade eller 

godkända revisorer. Det framgick tydligt att samtliga revisorer fick arbetsmotivation från sina 

respektive mentorer: ”Det är klart att man blir peppad av det och tänker så vill jag också ha det. 

Jag vill också ha en sådan relation och göra dessa grejer”. Revisor A såg hur hennes mentor 

bemötte sina kunder när de var ute och arbetade tillsammans. Hon menar att det arbete som 

hennes mentor gjorde motiverade henne att göra bättre ifrån sig på arbetsplatsen. Revisorn var 

inställd på att kunna göra det som hon såg hennes mentor göra med sina kunder. Denna drivkraft 

är grunden för hennes goda karriäravancemang. Flera revisorer uttryckte att det var arbetssättet 

som motiverade dem att avancera. Revisor B uttryckte att mentorskapet hade motiverat henne 

så pass mycket att hon själv är mentor och använder samma tillvägagångssätt för utlärning som 

hennes tidigare mentor gjorde. Hon förklarar även att hennes mentor har varit och fortfarande 

än idag är en förebild för henne: ”jag tycker också att jag såg upp till han faktiskt… jag har 

agerat samma sätt mot dem som jag anställt och vill få dem att växa om man uttrycker sig så”. 

Vi kan se att mentorskapet har en stor betydelse för revisorn och har hjälpt henne karriärmässigt 

då hon strävat efter att bli som sin förebild. Vi kan även se att hon vill agera som sin mentor. 

Hon vill hjälpa andra att växa lika mycket som hon själv. De andra revisorerna förklara att de 

motiverades av den befogenheten som mentorn och arbetskollegor hade:  

 

"Ja, visst var det från mentorn jag motiverades men andra kollegor också. Godkända 

revisorer får ju göra mer saker än assistenter, mer roligare saker. Det var nog det som 

drev mig" (Revisor C) 
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Revisor C menar att drivkraften låg i befogenheterna för att sedan kunna utföra arbetsuppgifter 

som hon ansåg vara roligare. För samtliga revisorer anser vi att motivationen inte direkt är 

utövat av mentorskapet utan att adepten får motivationen först när de uppmärksammat 

fördelarna med högre positioner i hierarkin. Uppmärksammandet görs via mentorn då det är 

denna person som adepterna jobbar mest med. Fördelar anses vara ett större utbud av 

arbetsuppgifter och ett större kontaktnät med kunder. För revisor B däremot anser vi att mentorn 

har agerat på ett visst sätt för att motivera adepten. Hon förklarar att hon själv använder det 

tillvägagångssättet gentemot andra adepter. Dock förklarar hon inte hur hennes mentor agerade, 

men vi anser att det är ett agerande som har förstärkt relationen mellan dem då hon förklarade 

att hon såg upp till honom. Även att hon använder samma utlärningstekniker som hennes 

mentor tyder på en god relation. Vi uppfattar att motivation på så sätt kan drivas fram genom 

revisorns vilja bli som sin mentor. Detta leder till att mentorns professionalism förs vidare till 

adepten som identifierar sig med mentorn. 

 

Samtliga revisorer förklarade dessutom att deras mentor gav dem tips om hur de skulle gå 

tillväga för att bli auktoriserade/godkända. Revisor A berättade att hennes mentor gav henne 

tips om att utföra revisorsexamen. Tipsen som hon fick från sin mentor handlade om hur hon 

skulle gå tillväga för att besvara olika typer av frågor. Detta skulle hjälpa henne att klara 

revisorsprovet. Revisor A uttrycker sig enligt följande:  

  

"Ja, man ville ju att jag skulle skriva det här provet...sen hade jag hjälp om hur man skulle 

besvara olika frågor. Det är snarare att jag har fått bli en mentor till dem som har fått 

skriva sen, jag har gett lite tips o sådär på vad man ska tänka på och hur man ska plugga" 

 

Även om revisorns relation med mentorn är jobbrelaterad så kan vi se att mentorn ville att 

revisorn skulle utvecklas. Revisor B uttryckte att hennes mentor gav andra tips. Hennes mentor 

gav mycket kunskapsmässiga råd och tipsade henne om vilka uppdrag hon skulle ta för att öka 

sina kunskaper: "Mycket råd längst resans gång, mycket kunskapsmässigt men även vilken typ 

av uppdrag som är bra att jobba med... man ställer sig frågorna vad passar? Hur fort vill jag 

gå?". Hon menar att hennes mentor kände henne bäst och visste vad som skulle passa henne. 

Mentorn utgick från hur snabbt hon utvecklades och gav olika anpassade råd under tiden. 

Revisor B:s beskrivning är i likhet med det Wanberg, Welsh och Hezlett (2003) konstaterade, 

att sådana starka relationer som revisor B och hennes mentor hade gav fler diskussioner 
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angående karriäravancemang där olika strategier lyfts fram. Dessa råd som revisor B tagit del 

av anser vi vara strategier om hur hon ska avancera i karriären. 

 

Samtliga revisorer uttrycker att de under sin karriär stannat på samma byrå sen de började 

arbeta. Flera revisorer uttrycker att de visioner som de haft om att bli auktoriserade revisorer 

fanns och att byrån mötte och stödde dessa visioner: ”Jag visste nog att jag kunde bli 

auktoriserad revisor. Jag såg en framtid direkt när jag faktiskt började på byrån” (Revisor A). 

Det gavs aldrig från revisorerna en beskrivning för hur deras visioner för de högre positionerna 

som exempelvis delägare såg ut. Revisor D uttrycker att de följer en plan på sin byrå där allt 

stäms av årligen: "Vi alla på [byråns namn] har en utvecklingsplan som man gör en årlig 

uppföljning av. Den kalibreras och stäms av regionalt och så vidare". Revisor D menar att deras 

utvecklingsplan är till för att kunna se hur varje medarbetare ska utvecklas under en viss period. 

Denna utvecklingsplan hjälper dem att förstå vad som förväntas av dem och är även till för att 

avancera inom byrån. Det visade sig att många av de intervjuade revisorerna hade goda 

förväntningar om verksamhetens karriärmöjligheter. Då revisor E pratat med olika medarbetare 

fick hon en uppfattning av hur karriärmöjligheterna såg ut i hennes byrå. Den informationen 

var något som hon inte fick från mentorn utan från andra kollegor: 

 

"När man väl lärde känna kollegorna så berätta dem om sina karriärer där många hade 

börjat på [byråns namn] och jobbat upp sig utan några motgångar. Där kände jag att denna 

byrån kan erbjuda mig det jag vill uppnå, och så blev det" (Revisor E) 

 

Här kan vi se hur revisorn snabbt kommit in i ett socialt nätverk, dessutom tog hon initiativet 

att fråga sina medarbetare om deras karriär. Vi anser att mentorskapet kan ha varit en svår start 

för revisorn eftersom den första sociala kontakten inte var med mentorn och att konversationer 

om karriärmöjligheter var något man pratat med medarbetarna om och inte mentorn.  

 

4.6 En analytisk konklusion 

I analysen går det att identifiera mentorers tillvägagångssätt för att utveckla adepten i 

organisationen. Poängen med avsnittet är att utifrån empiriskt material och det som redan sagts 

förtydliga de kopplingar som kan göras till Ramaswami och Drehers (2007) presenterade 

modell.   
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Det tillvägagångssätt som kallas för social capital är något som kan uteslutas, inte minst utifrån 

små revisionsbyråer. Revisor A förklarar att små revisionsbyråer oftast är platta organisationer: 

 

"Mina chefer är de som har varit mina mentorer, vi har inte så hög hierarki, det är mer en 

platt organisation, såhär är det oftast i små revisionsbyråer" 

 

Revisorns förklaring visar att det blir svårt för en mentor att utöva detta tillvägagångssätt 

eftersom det inte finns någon hög hierarki. Därför blir det svårt för mentorn att sponsra adepten 

och göra henne synlig för högt uppsatta chefer. Revisorn förklarar att hennes chef är personen 

som bär ansvaret för ett visst uppdrag: 

 

"Men när man jobbar på olika kunduppdragen så är det den som är kundansvarig som är 

min chef på det uppdraget kan man väl säga. På så sätt har jag jobbat med allihopa, jag 

jobbar med ett team under mig, då är jag chef på det" (Revisor A) 

 

På så sätt blir det svårt för en mentor att använda social capital. Revisor B kommer däremot 

från en organisation som har en tydlig hierarki men vi kunde inte identifiera något från social 

capital: 

 

"Att prata gott om mig kan jag tänka mig att han gjorde, men i en så pass stor byrå blir det nog 

du själv som får visa vad du går för. Jag tror inte han pratade gott om mig för att jag ska få 

någon bättre tjänst, det tror jag faktiskt inte. Jag idag vet själv att man kan prata om nykomlingar 

i fikarummet, och jag vet att det inte har någon större effekt såsom en bättre tjänst. Allt är upp 

till en själv" (Revisor B) 

 

På den stora revisionsbyrån är det upp till adepten själv att göra sig hörd. Revisorn menar att 

mentorns försök om att göra en synlig och sponsra är förgäves. Socialisation med högre chefer 

går inte att utöva på grund av att det inte finns några större chefer i små revisionsbyråer eller 

för att byrån är så pass stor att det är upp till adepten att framhäva sin kompetens för högre 

uppsatta chefer.  Ramaswami och Dreher (2007) förklarar att mentorn som använder sig av 

tillvägagångsättet social capital skyddar adepten från att få en dålig bild i organisationen. För 

en adept kan de största misstaget ligga i arbetsuppgifterna. Dessa misstag kan leda till 

konsekvenser menar Ramaswami och Dreher (2007). Mentorn skall då skydda adepten genom 

att göra det tydligt för organisationsmedlemmar att detta är förståeligt. Utifrån intervjuerna är 
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det svårt att identifiera någon form av "skydd" från mentorns sida när det gällde arbetsuppgifter. 

Revisorerna förklarar att större misstag i arbetsuppgifter inte är adeptens fel. De menar att det 

är mentorns fel då hen varit otydlig med instruktionerna. Vidare förklarar de att mentorn är den 

organisationsmedlem som kan få en negativ bild av adepten även om de har ett förhållande som 

är relativt nära. Eftersom mentorn bär ansvaret för adeptens misstag och dessutom kan 

ifrågasätta adeptens kompetens är funktionen "skydd" inte tillgänglig för användning. 

 

Human capital däremot är ett tillvägagångssätt som kunde identifieras i revisionsbyråerna. 

Ramaswami och Dreher (2007) förklarar att mentorer använder detta tillvägagångssätt för att 

öka adeptens kunskap och kompetens. Revisorerna förklarar hur mentorn tilldelade svåra 

arbetsuppgifter även om de precis blivit insatta i arbetet. Vidare förklarar revisorerna att mycket 

kunskaper kom med dessa arbetsuppgifter. Andra menar att de inte hade varit där de är idag om 

det inte vore för mentorns agerande. Revisor B var den revisor som hade valmöjligheterna. 

Även hon påstod att arbetsuppgifter med hög svårighetsgrad genererade mycket kunskaper. 

Revisorerna kunde alltid få handledning om arbetsuppgifterna inte gick att utföra. Detta 

medförde att man såg sin mentor som en lärorik person. För revisor B blev hennes mentor en 

förebild, hon förklarar att hon själv lär adepter och vill få dem att växa på samma sätt som 

hennes mentor gjorde. 

 

Utifrån intervjuerna kunde det identifieras att mentorn synliggör adepten inom organisationen. 

Revisorerna förklarade hur mentorn kunde prata gott om en när man gjort något utöver sina 

vanliga arbetsuppgifter. Dock gavs ingen förklaring till att synligheten gjorde det enklare för 

revisorerna att kommunicera. Movement capital medför att mentorn gör adepten synlig inom 

och utanför organisationen. Enligt Ramaswami och Dreher (2007) ska mentorn hjälpa adepten 

att överväga andra jobbalternativ som är utanför organisationen. Det empiriska materialet visar 

att mentorernas högsta prioritet var revisionsbyråerna. Revisorerna menade att det är svårt för 

en mentor att rekommendera en annan arbetsplats, revisor C uttryckte sig enligt följande: 

 

"Aldrig, när man jobbar på samma byrå så är det svårt att tipsa om en annan byrå" 

(Revisor C) 

 

Movement capital blir således svårt att använda. Revisorerna förklarade att mentorn 

synliggjorde dem enbart inom organisationen. De nämnde inget om synlighet utanför 

organisationen. Handledning som ska hjälpa adepten att välja andra jobbalternativ var därför 
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inte möjlig eftersom man ville att adepten skulle fortsätta inom samma byrå med samma 

arbetsuppgifter 

 

Path-goal clarity kunde identifieras i samtliga revisionsbyråer. Tillvägagångssättet bidrar med 

motivation och visar adepten hur hen kan uppnå sina mål (Ramaswami & Dreher, 2007). 

Revisorerna förklarar att deras mentorer bidragit med motivation och att de såg sina mentorer 

som förebilder. Mentorns arbetssätt och kundbemötande var en stor del av motivationen 

förklarar revisorerna. Att ha mentorn som sin förebild hjälpte adepterna att sträva till en likadan 

befattning och efterlikna mentorn i det arbetet hen gjorde. Revisorerna förklarade att den 

relationen de hade med sin mentor alltid varit bra sen dag ett. Mentorns vilja att hjälpa adepten 

är väldigt vanligt enligt revisorerna. Detta visar att funktionen acceptans vanligtvis förekommer 

för samtliga revisorer. Mentorn gav även tips och råd om hur de skulle gå tillväga för att bli 

revisorer även om de flesta revisorer hade en arbetsrelaterad relation. Däremot framstår det att 

Revisor B var den enda revisor som har en vänskapsrelaterad relation med sin mentor, vilket 

tydligt framkommer i intervjuerna. På så sätt blir det enbart revisor B:s mentor som utövat detta 

tillvägagångssätt fullt ut.  

 

Values clarity fokuserar på att hjälpa adepten överväga olika alternativ i livet och karriären 

(Ramaswami & Dreher, 2007). I detta tillvägagångssätt använder mentorn samma funktioner 

som i Path-goal clarity. Dock fokuserar mentorn här på att klargöra för adepten om vilka val 

hon ska välja i livet och karriären. Den mentor som till en viss del kan kopplas till detta 

tillvägagångssätt är revisor B:s mentor. Hon förklarar att relationen med hennes mentor byggde 

på tillit och förtroende. Hon ville inte enbart efterlikna sin mentor i hans arbete, för henne var 

tilliten och förtroendet så pass viktigt att hon ville efterlikna honom på det sätt som han utövade 

mentorskapet. En sådan förebild hade inte de andra revisorerna. Revisor B förklarade att 

mentorn vägledde henne att göra de val i karriären som passade henne bäst. Mentorn som 

revisor B hade är hon fortfarande i kontakt med, deras vänskapsrelation sträcker sig därför 

utöver jobbet. Dock förklarade revisorn aldrig att de haft konversationer som berör saker 

utanför arbetet. Revisor B förklarade att de visioner hon hade gick hand i hand med företaget 

redan från början. Detta fick hon reda på via nätverket och inte mentorskapet. De andra 

revisorerna förklarar även de att de sett visioner i företaget redan i början. Ingen revisor nämner 

att det framkom från mentorn. Revisor D förklarar att hon visste detta utifrån utvecklingsplanen 

som de hade i hennes revisionsbyrå. Utifrån ovansagda kan vi säga att detta tillvägagångssätt 

har använts av revisor B:s mentor, dock inte fullt ut. 
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Figur 2.1 Analytisk modell. Figuren är inspirerad från Ramaswami och Drehers (2007) 

presenterade modell. 

 

Figur 2.1 är en uppdaterad modell av figur 1.1 (se sida 23). Utifrån vårt empiriska material 

kunde vi identifiera vilka av mentorskapets funktioner som använts i de revisionsbyråer vi 

studerat (se Figur 2.1). På så sätt kan vi se det tillvägagångssätt som fullkomligt utövats av 

mentorerna. Med hänsyn till vad som sagts ovan och det som figuren visar kan vi se att mentorer 

inte tagit till alla funktioner. De rödmarkerade funktionerna innebär att de inte framkommit i 

studiens undersökning, vilket betyder att tillvägagångssättet inte använts fullt ut i de studerade 

områdena. Därmed visar studien att de tillvägagångssätt som haft en fullständig inverkan var 

human capital och path-goal clarity. Detta visas genom att alla funktionerna i dessa 

tillvägagångsätten är blåmarkerade. De mentorer som haft en arbetsrelaterad relation med sina 

adepter använde sig av human capital. Vi kan alltså inte utesluta det emotionella i dessa 

relationer då de använder sig av en psykosocial relation vilket är funktionen förebild. Den 

mentor som hade en emotionell relation med sin adept var revisor B. Hennes mentor utövade 

till mestadels psykosociala funktioner, men mentorn gav aldrig rådgivning som berörde saker 

utanför arbetet. På grund av detta utövades inte values clarity fullt ut. Istället var det path-goal 

clarity som kunde identifieras som det tillvägagångssätt mentorn använt sig av. Att mentorn 

gjorde adepten mer synlig inom företaget förekom. Däremot försökte man inte hjälpa adepten 

att överväga andra jobbalternativ vilket gör funktionen coaching rödmarkerad i movement 

capital. Dessa två tillvägagångssätt fokuserar antingen på att uppnå en emotionell relation eller 
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en arbetsrelaterad relation, utifrån ovanstående resonemang visar det att båda relationerna 

bidrar till karriäravancemang. Dock är det viktigt att tilläga att funktionerna integreras med 

varandra även om relationen anses vara arbetsrelaterad eller av emotionell karaktär. Vilken som 

har en större inverkan på avancemanget blir svårt att avgöra eftersom det var enbart en revisor 

som hade en emotionell relation. I de undersökta revisionsbyråerna var det alltså 

arbetsrelationen som dominerade, i relationerna var funktionen “utmanande uppgifter” det 

centrala verktyget för karriäravancemang. 
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Kapitel 5 

Diskussion och slutsats 
 

I studiens avslutande kapitel presenteras de slutsatser som dragits utifrån analysen från 

föregående kapitel, där studiens syfte och frågeställning besvaras utifrån deltagarnas 

upplevelser. Därefter diskuteras studiens olika bidrag och begränsningar. Avslutningsvis 

presenteras förslag till vidare forskning. 

 

 

5.1 Mentorskapets och det sociala nätverkets betydelse för kvinnliga 

revisorer 

Syftet med studien var att skapa en förståelse för mentorskapets och nätverkets betydelse för 

kvinnors karriärutveckling på revisionsbyråer. För att uppfylla vårt syfte och svara på vår 

frågeställning har vi under studien använt oss av olika teoretiska begrepp. Vi har valt att 

använda oss av teorier som mentorskap, nätverk, glastak och homosocialitet för att på så sätt 

öka förståelsen för hur kvinnliga revisorer beskriver sin karriärutveckling utifrån betydelsen av 

mentorskap och sociala nätverk. Studiens resultat bör tolkas med en viss försiktighet. Eftersom 

den är baserad på fem kvinnliga revisorers upplevelser, saknar den generaliserbart material, 

men studien visar att sociala nätverk och mentorskap har stor betydelse för de fem kvinnliga 

revisorernas karriäravancemang. 

 

Glastak (Lindvall, 2009) och homosocialitet (Jonnergård, Stafsudd & Elg, 2010; Andersen-

Gough, Grey & Robson, 2001) är två fenomen eller begrepp som först introducerades i kapitel 

1.2 Problematisering, och sedan fördjupades i kapitel 3 Teoretisk referensram. Eftersom 

studiens revisorer talade emot glastak och homosocialitet kan resultatet inte styrka dessa 

fenomen eller begrepp. Studiens resultat kan inte heller påpeka det motsatta eftersom vi 

upplevde att revisorerna inte svarade helt och hållet i enlighet med verkligheten gällande glastak 

och homosocialitet. När frågor som berörde både kön och karriäravancemang dök upp, stannade 

revisorerna till och tänkte under en längre period innan de svarade. Det ledde till att vi förhöll 

oss källkritiska och ifrågasatte tillförlitligheten på vad som sades under vissa stunder av 

intervjuerna. Som sedan resulterar att vi i vår studie inte kan dra någon slutsats med koppling 

mellan kön och karriäravancemang. Vi upplever att även om revisorerna har kännedom om att 
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det förekommer hinder för kvinnliga revisorer vill de inte säga det rakt ut eftersom det kan 

skada byråns rykte. Å andra sidan kan det i stället har varit intervjuareffekten som påverkade 

de intervjuades svar. Att de svarade enligt vad de trodde att vi ville höra (Denscombe, 2009). 

Detta leder till att vi förhåller oss skeptiska till att glastaket och homosocialitet inte förekommer 

alls inom revisionsbranschen och därför kan vi genom vår studie inte med säkerhet utesluta 

glastak och homosocialitet från revisionsbranschen. 

 

I studiens inledande del, kapitel 1.2 Problematisering framkommer det att kvinnor har det 

betydligt svårare i förhållande till män att få tillgång till värdefulla nätverk, då dessa nätverk är 

mansdominerade (Jonnergård m.fl., 2010). Den bristande tillgången till intern information 

visade sig oftast resultera i hinder för kvinnor att nå högre organisatoriska poster (Powell 

& Mainiero, 1992). Brist på kompetenshöjande arbetsuppgifter som ökar kompetensen samt 

brist på informella nätverk fungerar som ett glastak för kvinnor enligt Lyness och Thompson 

(2000). Kvinnors exkludering från informella nätverk sägs beror på att kvinnor tillhör en 

minoritet som är omringad av en dominant kultur (Ragins & Kram, 2007). Sociala nätverk 

förklaras som ett levebröd för revisorer och nätverkande sker i omfattande utsträckning 

(Alvehus & Jensen, 2015). Studiens resultat går i linje med Alvehus & Jensens (2015) 

argumentation angående sociala nätverks betydelse för revisorer, vilket tyder på att deras 

argumentation verkar stämma överens med vår studie. Dock saknar studiens resultat underlag 

för att styrka de resterande argumentationerna ovan, angående hindrande faktorer till kvinnors 

karriäravancemang (Jonnergård m.fl., 2010; Powell & Mainiero, 1992; Lyness & Thompson, 

2000; Ragins & Kram, 2007). 

 

Studiens resultat visar också att revisorernas arbete kännetecknas av samarbete och 

socialisering. Syftet med samarbeten var att via nätverkande möjliggöra kunskapsöverföring 

för att främja goda arbetsprestationer. Dessa samarbeten kunde sträcka sig mellan olika 

organisationer. Via telefonkontakt gavs råd och tips för att underlätta hanteringen av olika 

revisionsfrågor och revisionsproblem. Studien visade även att revisorerna har olika områden av 

expertis. Därför kunde deras kommunikation sträcka sig till hela byrån, eftersom 

kunskapsöverföringar visade sig vara essentiella för deras kompetensökning. Social kompetens 

visade sig i studien vara den viktigaste egenskapen hos en revisor, eftersom en hög nivå av 

kommunikation sker när de dagligen integrerar med medarbetare, kunder och andra individer. 

Hur väl en revisor fungerade i olika sociala sammanhang och förmågan att kunna handskas med 

olika typer av individer visade sig i studien vara nyckeln för att bygga sociala nätverk. Utifrån 
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resultatet kan slutsatsen dras att sociala nätverk bidrar med kontakter, kompetensökning och 

ger arbetsstödjande effekter som i sin tur har haft positiv inverkan på de studerade kvinnliga 

revisorernas karriäravancemang.  

 

I problematiseringen förklaras dessutom huruvida mentorskapet påverkar kvinnors karriär 

positivt eller inte. Det råder olika uppfattningar där en del studier konstaterar att mentorskapet 

främjar karriäravancemang och förhindrar glastakseffekten samt bidrar till socialt nätverkande 

med organisationsmedlemmar (Clutterbuck & Ragins, 2001; Cotton & Ragins, 1991; Herbohn, 

2004; Ragins & Kram, 2007; Ragins & Sundstrom, 1989). Andra författare menar att det är 

ganska oklart om mentorskapet har någon inverkan på glastaket och att det kan förekomma mer 

skada än gynnande från mentorskapet när det gäller högpresterande kvinnliga adepter 

(Baumgartner & Schneider, 2010; Tolar, 2012). I kapitel 1.2 Problematisering framkommer det 

att lite forskning har gjorts i områden som studerar mentorskapets och det sociala nätverkets 

inverkan på kvinnors karriäravancemang. Dessutom förklaras det i 2.5 Teoretiska 

referensramen att lite forskning har gjorts gällande de djupare dimensionerna i mentorskapet 

och hur dessa påverkar karriäravancemanget (Chao, 2007; Form, Schlichting, & Kaernbach, 

2017; O'Neil m.fl., 2011). Studiens resultat visar att mentorskapet hade en positiv inverkan på 

de studerade kvinnors karriäravancemang. Mentorskapet hade däremot ingen koppling till 

socialt nätverk, eftersom de intervjuade revisorerna aldrig nämnde något om hur mentorn 

introducerade dem till arbetskollegor eller något liknande. På så sätt går detta emot 

Ragins och Sundstrom (1989) samt Herbohns (2004) påståenden. Dessutom vet vi inte 

huruvida mentorskapet har någon inverkan på glastakseffekten då vi anser att respondenternas 

svar om att glastaket inte finns var otillförlitliga. Detta gör det svårt att koppla till Baumgartner 

och Schneiders (2010) påstående om mentorskapets ineffektiva inverkan på glastakseffekten. 

 

För att undersöka mentorskapet noggrant har studien fokuserat på djupare dimensioner i 

mentorskapet som är karriärfunktioner och psykosociala funktioner. För att undersöka dessa 

har vi tagit till en modell som verktyg. Kort sagt visar modellen vilka tillvägagångssätt mentorn 

kan använda för att hjälpa adepten att avancera, där vissa tillvägagångssätt består enbart av 

psykosociala funktioner och andra integrerar karriärfunktioner med de psykosociala 

funktionerna. I studiens resultat framgick det att fyra av de fem revisorerna hade en 

arbetsrelaterad relation, där största fokuset var att öka kompetensen för adepterna. 

Tillvägagångssättet för ett sådant fokus benämns human capital. En revisors relation som 

sträckte sig utöver jobbet ansågs vara vänskapsrelaterad. Relationen byggs på förtroende samt 
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tillit. Detta karakteriserar tillvägagångssättet path-goal clarity. Dock fick revisorn ta del av en 

karriärfunktion som ”utmanande arbetsuppgifter”, men de psykosociala funktionerna var den 

huvudsakliga anledningen för karriäravancemanget. Även för de andra revisorerna var 

mentorskapet främjande för deras utveckling. Relationen som de hade med sin mentor var mer 

arbetsrelaterad och hade en svag emotionell koppling till relationen. Anledningen till att det 

emotionella inte helt kan uteslutas från dessa relationer är att psykosociala funktioner som 

”förebild” och ”rådgivning” förekom. Förbättrad kunskap och kompetens samt den ökade 

motivationen som de fick från sina förebilder anses vara grunden till revisorernas 

karriärsutveckling i de arbetsrelaterade relationerna. Utifrån resultatet ovan kan slutsatsen dras 

att mentorskapet i helhet bidrar till karriäravancemang för de studerade kvinnorna. Baserat på 

de fem revisionsbyråer som undersökts dominerar en arbetsrelaterad funktion där mentorer 

använder sig mer av karriärfunktioner än psykosociala funktioner. Studiens resultat och slutsats 

är även i linje med Kram (1985) påstående om att funktionerna integreras med varandra och 

inte kan uteslutas. Detta visade en nyans av både karriärfunktioner och psykosociala funktioner. 

Slutsatsen om vilken relation som har den största positiva inverkan i de studerade kvinnornas 

karriärutveckling är svår att dra då båda relationerna bidrar till en karriärutveckling. Dessutom 

var det enbart en relation som kunde karakteriseras som emotionell vilket kan ge en missvisande 

bild om en jämförelse görs. 

 

Avslutningsvis återstår att svara på studiens syfte och frågeställning. Syftet med denna studie 

är nämligen att förstå mentorskapets och sociala nätverks betydelse för kvinnors 

karriärutveckling på revisionsbyråer. Studiens frågeställning är enligt följande: ”hur beskriver 

kvinnliga revisorer sin karriärutveckling utifrån betydelsen av mentorskap och sociala 

nätverk?” Studiens syfte och frågeställning samspelar med varandra som besvaras och förklaras 

samtidigt genom studiens resultat. Studiens resultat är baserad på vår förståelse och tolkning av 

hur de fem kvinnliga revisorerna beskrev sina upplevelser, och på så sätt besvaras och förklaras 

både studiens syfte samt frågeställning samtidigt. Resultatet av studien visar att mentorskap och 

sociala nätverk är två förklaringsfaktorer för studiens kvinnliga revisorers karriäravancemang, 

då faktorerna bidrar med ökning av kompetens och erfarenhet. Skillnaden mellan mentorskapet 

och det sociala nätverket är att mentorskapet bidrar med en relation som kan uttryckas som en 

vågarm mellan arbetsrelaterad och vänskapsrelaterad. Relationerna är olika tillvägagångssätt 

som antingen lägger större fokus på individens emotionella välmående eller som fokuserar mer 

på individens arbetssätt. Det sociala nätverket ger en likartad effekt, vilket är 

kunskapsöverföring men gör detta genom att ta till olika kontakter. I mentorskapet sker 
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kunskapsöverföringen ensidigt från en individ till en annan, när det gäller sociala nätverk sker 

kunskapsöverföringen i stället ömsesidigt mellan olika individer. Utifrån ovanstående 

resonemang kan den slutliga konklusionen dras att mentorskap och sociala nätverk är två 

särskiljande faktorer som har haft positiva betydelser för de fem kvinnliga revisorernas 

karriäravancemang. Kunskapsöverföring har visat sig en viktig faktor för de fem kvinnliga 

revisorernas karriäravancemang, mentorskap och sociala nätverk har visat sig i denna studie 

vara två olika kunskapskällor som förser revisorerna med kunskap, kompetens och erfarenhet 

för att avancera yrkesmässigt. 

 

5.2 Studiens bidrag 

5.2.1 Teoretiskt bidrag 

Resultaten av denna studie har bidragit med en djupare förståelse för kvinnliga 

karriäravancemang utifrån betydelsen av mentorskap och sociala nätverk. Tidigare forskning 

har undersökt kvinnliga karriäravancemang men inte mycket har undersökts kring kvinnliga 

revisorer på den svenska revisionsbranschen.  

  

5.2.2 Socialt och etiskt bidrag 

Skillnader i kvinnliga och manliga karriäravancemang har varit ett väldigt kontroversiellt ämne 

sedan en längre tid tillbaka. I dagens svenska samhälle drivs fortfarande jämställdhetsfrågor på 

flera fronter. Tidigare forskning har haft ett stort fokus på kvinnliga karriäravancemang med 

mentorskap och sociala nätverk som infallsvinklar, dock har denna typen av forskning inte 

gjorts inom den svenska revisionsbranschen. Kvinnliga karriäravancemang med mentorskap 

och sociala nätverk som infallsvinklar är ett område som haft ett större fokus en längre tid 

tillbaka. I dagsläget finns det inte mycket forskningsstudier kring sociala nätverket och 

mentorskapet samt hur dessa två påverkar kvinnors karriäravancemang. Dessutom är det ännu 

mindre forskningar som tar hänsyn till mentorskapet djupare dimensioner. Denna studie har lyft 

fram kvinnliga revisorers upplevelser i Sverige kring deras karriärutveckling utifrån betydelsen 

av mentorskap och sociala nätverk. Genom våra deltagande revisorers upplevelser har vår 

studie bidragit med en ökad kunskap kring kvinnors karriäravancemang på svenska 

revisionsbyråer.   
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5.3 Begränsningar 

Denna studie har en del begränsningar då den genomfördes genom en kvalitativ metod och 

baserades på fem revisorers upplevelser. För att möjliggöra överförbarheten på denna studie 

hade det behövt ett betydligt större urval av revisorer. På grund av våra tidsmässiga 

begränsningar och revisorernas begränsade tillgänglighet under denna perioden var möjligheten 

för oss att intervjua ett större urval inte möjligt. Revisorers begränsade tillgänglighet anser vi 

är på grund av att de befinner sig i en arbetsintensiv period som resulterade i vårt snäva urval 

av revisorer. Även geografiska begränsningar gjorde att möjligheten för oss att nå ut till ett 

större urval av revisorer inte var möjligt. Vi upplevde även att deltagarna i studien inte tyckte 

om att kritisera deras respektive byråer som de arbetar för, därför ifrågasattes deras trovärdighet 

under vissa stunder av intervjuerna. 

  

5.4 Förslag till vidare forskning 

Studiens syfte var att undersöka och förstå mentorskapets och det sociala nätverkets betydelse 

för kvinnliga revisorer. Förståelsen för detta fenomen skulle kunnat öka ytterligare genom att 

studera det utifrån ett större perspektiv. Genom att inkludera manliga revisorer och 

revisorsassistenter i urvalet skulle detta kunna öka förståelsen för hur mentorskapets och sociala 

nätverkets betydelse beskrivs utifrån ett bredare perspektiv. Kvinnliga revisorers upplevelser 

hade på så sätt kunnat jämföras med manliga revisorers upplevelser och därmed öka förståelsen 

för hur både män och kvinnor beskriver sin karriärutveckling på revisionsbyråer. Inkluderingen 

av revisorsassistenter hade kunnat bidra med en djupare förståelse för mentorskapets och 

sociala nätverkets betydelse för revisorer i första karriärsteget. En jämförelse hade sedan kunnat 

göras mellan hur revisorsassistenter och auktoriserade revisorer beskriver sina upplevelser på 

revisionsbyråer. Alternativt hade en kvantitativ studie med enkäter möjliggjort att nå ut till ett 

betydligt större urval av individer. Via kvantitativ studie hade mönster och variabler kunnat 

studeras för att sedan generera ett mer generaliserbart studieresultat. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

1. Beskriv din resa till att bli  

 mötte du några motgångar under denna tid? Vilka? 

2. Att jobba som revisor, var det så som du förväntade dig innan du började? 

3. Enligt dig, finns det några specifika egenskaper som kännetecknar en bra revisor? 

4. Finns det någon person på företaget som du ser som en mentor? 

 Har personen haft ett positiv inflytande för var du är idag? 

5. Hur många mentorer har du haft under din tid som revisor? 

 Upplever du någon skillnad mellan dessa mentorers kunskapsöverföring till dig? 

6. Kan du beskriva relationen mellan dig och mentorn/mentorer på jobbet och utanför 

jobbet?  

7. Ingår du i ett socialt nätverk? Förklara!   

8. Hur viktigt är det med kontaktnätverk som revisor? 

9. Har mentorskapet givit dig ett socialt nätverk eller kontaktnätverk med 

organisationsmedlemmar som är högt uppsatta t.ex. chefer?  

10. Har du utökat ditt nätverk under din tid här? 

11. Har tillgången till nätverk hjälpt din karriär? På vilket sätt? 

12. Som revisorassistent, har du gjort några stora misstag? 

 Hur reagerade din mentor? Hur såg konsekvenserna ut? Blev du tillsagd? Hur?  

13. Har din mentor någonsin synliggjort dig inom företaget, genom att exempelvis lyfta 

fram? 

 Fick du bättre kontakt med chefer tack vare din mentor? 

14. Var du i lika stort behov av din mentor/handledare när du väl kom in i organisationen 

och lärde känna alla arbetskollegor och arbetsprocesser? 

15. Som nybliven revisorsassistent vilka typer av arbetsuppgifter fick du ta del av? Fick 

du ta del av de svårare arbetsuppgifterna direkt i början?  

16. Skulle du kunna säga att din mentor peppade dig att bli en bättre revisor? På vilket 

sätt? 

17. Har din handledare eller mentor någonsin tipsat om en bättre tjänst i en annan 

revisionsfirma?  

18. Har du och din mentor diskuterat olika jobbalternativ både inom och utanför 

organisationen? 
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19. Fick du någonsin tips av din mentor om hur du ska gå tillväga för att bli en godkänd 

revisor? Att du fick en sorts vägledning eller stöd? Kommer du ihåg vad det var för 

tips? 

20. När du jobbade som revisorassistent, motiverades du av din mentor/handledare eller 

arbetskollegor som var revisorer? Bidrog de med någon sorts självförtroende? T.ex. 

tänkte du någon gång ”om dem klarar de så gör jag det också”. 

21. Har du och din handledare/mentor haft djupa diskussioner som berör livet utanför det 

aktuella arbetet? Exempelvis, har ni pratat om dina mål med karriären eller andra 

visioner? 

22. De visioner som du hade när du jobbade som assistent, gick de hand i hand med 

företaget? Var det självklart att du kunde få jobba där som revisor i framtiden, eller 

fick du byta företag? 

 

 


