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Sammanfattning 

Att minoriteter löper större risk att drabbas av karriärsbarriärer är ett problem som har 

diskuterats och studerats länge. Ett begrepp som kontinuerligt används för att beskriva 

minoriteternas karriärsproblem är den så kallade glastakeffekten. Begreppet beskriver hur 

minoriteter hindras att i synnerhet nå toppositioner i en organisation på grund av deras kön, 

sexualitet eller etnicitet. Då det endast är cirka 2,5 % av Sveriges auktoriserade revisorer som 

tillhör den etniska minoriteten väcktes intresset om att undersöka den etniska minoritetens 

karriärsavancemang ur ett annat perspektiv; hur resonerar revisorer kring deras 

karrärsavancemang i relation till deras etnicitet. Syftet med studien är att skapa en djupare 

förståelse kring hur revisorerna konstruerar karriärsavancemang i relation till etnicitet.  

 

Vi har i denna studie använt oss av teorier som behandlar mångfald, socialisation, 

organisationskultur, identitetsteori, intersektionalitet, socialt nätverk, och mentorskap för att 

kunna uppnå syftet med studien. Empirin har samlats in via en kvalitativ metod där 

semistrukturerade telefonintervjuer och frågeformulär via e-post genomförts med 13 erfarna 

auktoriserade revisorer med utländsk bakgrund. Revisorerna ansågs ha värdefulla erfarenheter 

och upplevelser kring hur karriärsavancemanget har sett ut för dem.  

 

Studien har bidragit till en djupare förståelse kring hur revisorer med utländsk bakgrund i 

Sverige konstruerar karriärsavancemang i relation till etnicitet. Då tidigare forskning 

fokuserat på minoritetsstrukturer i organisationer och inte hur en revisor konstruerar 

karriärsutveckling i relation till dennes etnicitet kan denna studie anses ha bidragit till att fylla 

en forskningslucka. Slutsatsen av denna studie är att de auktoriserade revisorerna har skilda 

meningar kring hur de konstruerar karriärsavancemang. Förslag till vidare forskning är att 

undersöka fenomenet kring redovisningsassistenters perspektiv som är av utländsk bakgrund.  
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Abstract 

That minorities face a greater risk of career barriers is a problem that has been discussed and 

studied for a long time. A concept which is continuously used to describe the problems 

minoritoes face is the so-called glass ceiling effect. It describes how minorities are prevented 

to reach top positions in particular in an organization because of their gender, sexuality or 

ethnicity. As there are only about 2.5% of the accountants in Sweden that belongs to the 

ethnic minority, a interest was brough to our attention to investigate the ethnic minorities 

career advancement from a different perspective; How do auditors reason regarding career 

advancement in relation to ethnicity. The purpose of the study is to create a deeper 

understanding of how the auditors construct career advancement in relation to ethnicity. 

 

We have used theories about diversity, socialization, organizational culture, identity theory, 

intersectionality, social networking and mentoring to achieve the purpose of the study. The 

empirical data were collected through a qualitative approach in which semi-structured 

telephone interviews and questionnaires via email were conducted with 13 experienced 

accountants with a foreign background. The auditors were considered to have valuable 

experiences and perceptions of how their career advancement have worked out for them.   

 

This study has contributed to a deeper understanding of how auditors with foreign background 

in Sweden construct career advancement in relation to ethnicity. Since previous research has 

focused on minority structures in organizations and not how auditors constructs career 

advancement in relation to ethnicity, this study may be considered to have contributed to fill a 

research gap. The conclusion of this study is that the authorized public accountants have 

different opinions about how they design career advancement. A suggestion for further 

research is to investigate the phenomenon surrounding the accounting assistants’ perspectives 

that are of foreign origin. 
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Förord 

Efter mer än två månaders hårt arbete är vår studie färdigställd. Härmed vill vi passa på att 

tacka våra handledare, Pernilla Broberg och Jennifer Emsfors, som gav oss goda råd och 

kommentarer som varit till god hjälp för sammanställningen av studien. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till alla respondenter som valde att ställa upp på 

undersökningen och gjorde denna studie möjlig.  

 

Vi vill även passa på att tacka både familj och vänner som stöttat och trott på oss under 

processens gång! Speciellt Argona! 

 

Sist men inte minst vill vi tacka oss själva som kunnat stå ut med varandra men även kunnat 

stötta och uppmuntra varandra under processens gång. 

 

Tack! 

 

Kristianstad, juni 2015 
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Legjendar Ukshini       Taulant Prekalla 
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Inledning 

Kapitel 1 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien följt av en diskussion kring 

problematiseringen vilket leder till vårt syfte och vår problemformulering. Slutligen 

presenteras uppsatsens disposition. 

 

1.1 Problembakgrund 

I dagens samhälle lever vi i en tid där världens gränser minskar kontinuerligt och där 

samarbetet mellan olika universitet och organisationer ökar. Efter IASB:s (International 

Accounting Standars Board) införande av IFRS i Europa har revisions och 

redovisningsreglerna blivit mer likartade i Europa. Detta har öppnat vägarna för utländska 

revisorer och studenter som vill arbeta i Sverige.  

 

I de flesta länder har olika professionella organisationer krav som måste uppfyllas innan man 

får tillträda professionen (Brante, 1988; 2005; 2009; Alderighi & Piga, 2014). En revisor kan 

anses tillhöra en profession. Följaktligen finns flera krav för att kunna bli auktoriserad revisor 

i Sverige. Dessa krav regleras av Revisorsnämnden. Kraven utgörs av att ha fullföljt en 

teoretisk utbildning på ett universitet eller högskola under minst tre år och ha en 

kandidatexamen i företagsekonomi eller motsvarande. Den praktiska utbildningen ska ske 

under handledning av en auktoriserad- eller en godkänd revisor under en tre-års-period. De 

återstående två åren kan fördelas på såväl praktiskt- som teoretiskt utbildning. Totalt omfattas 

utbildningen av åtta år och avslutas med avläggning av en revisorsexamen (Revisorsnämnden, 

2015).  

 

Det finns studier som visar vilka egenskaper en arbetsgivare söker hos en anställd, och vilka 

egenskaper som påverkar deras val av anställd men även vem som ska tilldelas 

karriärmöjligheter (Umans, 2008). Författaren nämner att arbetsgivare som har ett inflytande i 

organisationer påverkas av personliga egenskaper som utformas efter deras erfarenheter och 

deras syn på olika demografiska egenskaper, som exempelvis kön, utbildning och etnicitet 

(ibid). 

 

Utformningen av karriärnivåerna mellan revisionsteamet skiljer sig i revisionsbranschen 

beroende på organisationernas storlek och komplexitet. Organiseringen av revisionsteamet är 
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tydlig och strikt hierarkisk, där man börjar som en redovisningsassistent längst ner. Som 

nyanställd får man vanligtvis utföra grovjobbet, de utför merparten granskningsåtgärderna för 

att sedan få mer komplexa uppgifter med tiden. Efter cirka två år som assistent befordras man 

till senior. Som senior får man utföra mer komplexa uppgifter som att vara ansvarig för 

kunder samt vara en sorts coach för assistenterna, samtidigt som de även får utföra samma 

uppgifter som assistenterna. Man är senior mellan tre till fem år innan man avancerar upp i 

stegen och blir manager. Som manager har man vanligtvis all ansvar för ledning av revisionen 

och det är den sista nivån man uppnår innan man blir partner. Man innehar managerposten 

mellan sex till tio år. Som partner är man högst upp i hierarkin. Detta innebär att man blir 

delägare i byrån och att man har ansvaret för revisionen (Carrington, 2010). 

 

Den svenska revisionsbranschen består av 148 bolag som tillsammans innefattar 3628 

revisorer där 2984 innefattar titeln auktoriserad revisor (Revisorsnämnden, 2015). Av 

samtliga auktoriserade revisorer har cirka 2,5 % en utländsk härkomst vilket anses vara ett 

extremfall då minoriteten är mindre än 25 % som är gränsfallet för att betraktas som en 

minoritet.  

 

Ett begrepp som upprepas kontinuerligt i studier är homosocialitet. Att en individ väljer att 

anställa och ge möjligheter till karriärsavancemang till någon de själva känner igen sig i 

beskriver begreppet homosocialitet (Holgersson, 2013). Det vill säga att lika väljer lika. 

Vidare berättar författaren att möjligheter ges till de individer som passar in på de krav och 

kriterier som föreligger.  Sverige framställts ofta som ett land som strävar efter jämlikhet. 

Fastän kvinnor i Sverige anses rekryteras i samma omfattning som män inom den privata och 

offentliga sektorn förblir de fortfarande proportionellt färre i de ledande positionerna i relation 

till hur många kvinnor som representerar de lägre nivåerna (ibid). Detta är i enlighet med 

Lupu (2012), Lowe, Reckers och Sanders (2001) studier som redogör för att detta även 

förekommer i andra länder. Vidare nämner Holgersson (2013) att homosocialitet inte endast 

relateras till kön utan även till minoriteter som social klass, sexualitet och även etnicitet. Det 

vill säga att homosocialitet inte bara bidrar till reproduktion av en viss könsordning utan 

täcker även andra aspekter (ibid).  Segregeringen som finns av olika professioner skapar även 

karriärsbarriärer menar Adriana och Monolescu (2006). Författarna menar att stereotyperna 

som finns av en viss profession, exempelvis om de anses vara mansdominerade, skapar 
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problem för kvinnor som i sådana fall inte kan avancera inom organisationen (ibid). 

Segregeringen anses alltså inte endast beröra genusaspekten. 

 

1.2 Problematisering 

Yrken som besitter särskilda kunskaper och färdigheter beskrivs som en profession vilket gör 

att revisionsyrket kategoriseras som ett professionsyrke (Maister, 1993). Professionsyrken och 

dess medlemmar formas efter normer och etiska koder som de måste följa. Tillgång till 

kontinuerlig utbildning är exempelvis något som krävs för att kunna öka kompetensen hos sin 

personal men även för att kunna följa med branschutvecklingen (Von Nordenflycht, 2010). 

Att i första hand visa sin kompetens som anställd inom revisionsbranschen är något som 

värdesätts i professionens kulturer enligt Anderson, Grey och Robson (2005) då branschen 

söker individer som visar stort engagemang för yrket (Grey, 1998). Att kunna arbeta övertid 

och öka sitt kontaktnätverk med tiden är exempel på vad som måste göras av en anställd inom 

revisionsbranschen, då det förväntas att man som anställd i professionen strävar efter karriär 

(Anderson m.fl, 2005).  

 

Alvehus och Spencer (2012) nämner ett kontrollsystem, ”up or out”, som innebär att det 

endast är tillåtet för en anställd inom revisionsprofessionen att bli kvar på en viss nivå i 

hierarkin under en tid innan man förväntas klättra i karriärstegen.  Om den anställde inte 

försöker jobba sig upp förväntas det att individen söker sig vidare till ett annat arbete eller 

yrke (Alvehus och Spencer, 2012). Hierarkin och karriärstegen är tydliga i 

revisionsbranschen, där man börjar som redovisningsassistent och går vidare till senior, 

manager och slutligen partner (Carrington, 2010). Alvehus och Spencer (2012) nämner att 

konkurrensen hårdnar mellan de anställda ju högre upp i hierarkin man kommer (ibid) vilket 

ökar kraven på vad som måste göras av individerna som tidigare nämnts för att kunna strida 

om sin position, det vill säga att deras individuella prestationer spelar en avgörande roll för 

karriären (Hanlon, 2004). Även om karriärstegen är tydlig i branschen för de anställda, är 

endast en del av organisationen i toppen av hierarkin. Genom olika kontrollmekanismer kan 

byråerna styra medlemmarna i organisationen till en viss typ av beteende som de anser passa 

in i branschen och samtidigt behålla sin auktorisation (ibid).  

 

Då homosocialitetsteorin framhäver att ledare i organisationer anställer individer som de ser 

sig själva i har individens egenskaper en stor betydelse under dennes karriär. 
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Socialisationsteorin beskriver hur människor tar sig an vissa attityder, beteenden och 

kunskaper för att anpassa sig till olika typer av organisationskulturer. Det kan tyckas att det 

personliga uppförandet och utseendet av en revisor inte spelar en viktig roll medan det i själva 

verket spelar en lika stor roll som exempelvis de verksamhetsprocedurer som vägleder 

revisorn under arbetet (Anderson-Gough, Grey & Robson, 2001). Revisionsbranschen har 

varit väldigt noga med att utföra arbetet på ett korrekt sätt genom att välja ut rätt personer som 

även måste ha rätt ”appearance” och klä sig på rätt sätt etcetera (ibid). Organisationens 

medlemmar formar nyanställda genom att se till att individernas språk, beteende etcetera är i 

proportion till varandra så att de anses passa in (Hogg & Abrams, 2001).   

 

Att minoriteter på arbetsplatser löper stor risk att drabbas av karriärsbarriärer visar ett flertal 

studier (Fearfull och Kamenou, 2010). Författarna lyfter fram att kön, sexualitet och etnicitet 

är minoriteter och skiljer sig från de traditionella stereotyperna som förekommer i olika 

branscher (ibid). Faktorerna inkluderas i den så kallade glastakseffekten. Ett glastak innebär 

att minoriteter hindras att ta sig vidare i karriären trots relevant och adekvat utbildning och 

arbetslivserfarenheter (Smith, Caputi & Crittenden, 2012). Inom finansbranschen, där 

revisionsyrket inkluderas, finns det stereotyper och kulturer som skapar ett glastak för 

minoriteter trots adekvat utbildning och arbetslivserfarenheter (Kamkatwong & Kleiner, 

2001).  

 

Underrepresentationen av ledande kvinnor och etniska minoriteter i revisionsbranschen har 

utlöst massa könsrelaterade studier av forskare. Däremot har etnicitetsfrågorna i stort sett 

ignorerats av forskarna enligt Lowe m.fl. (2001). Författarna nämner att det finns för få 

studier som undersöker om en individs etnicitet exempelvis har en inverkan för en revisors 

karriäravancemang. Medan kvinnorna har gjort vissa framsteg inom professionen har den 

etniska minoriteten uteslutits menar författarna. De skriver att det endast är fem procent av de 

auktoriserade revisorer som arbetar i den offentliga sektorn tillhör den etniska minoriteten. 

Dock är andelen av den etniska minoriteten ännu lägre i de positioner där beslutfattandet sker 

(ibid). Till följd av att mångfaldsfrågan är ett aktuellt problem där man nästintill uteslutit 

etnicitets frågor har studien ett vetenskapligt mål och relevans. Med denna undersökning vill 

vi se hur auktoriserade revisorer i Sverige konstruerar relationen mellan karriär och etnicitet. 

Den här studien kommer att behandla de auktoriserade revisorernas åsikter och erfarenheter i 

relation till deras avancemang. Studien skall förmedla de auktoriserade revisorernas egen bild 
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av karriärsavancemang genom att vi skall öka förståelsen kring beskrivningar av deras 

upplevelser och erfarenheter. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse kring hur auktoriserade revisorer med 

utländsk härkomst konstruerar idén om karriärsutveckling i relation till etnicitet, utifrån 

revisorernas erfarenheter.  

 

1.4 Problemformulering 

Hur konstruerar de auktoriserade revisorerna karriärsavancemang i relation till etnicitet? 
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1.5 Disposition 

 

 

 

 

 

Kapitel

1

• I det första kapitlet presenteras ämneområdets bakgrund. Vidare förs en
problemdiskussion som leder till studiens problemformulering och syfte.

Kapitel

2

• I det andra kapitlet framförs studiens forskingensvetenskapliga synsätt,
ansats samt val av metod. Kapitlet klargör även för studiens
empiriinsamlingsmetod. Vidare beskrivs informationsbearbetningen och
mynnar sedan ut till urvalet med en presentation av respondenterna, för
att därefter avslutas med en redogörelse av empirins trovärdighet.

Kapitel

3

• I det tredje kapitlet presenteras studiens teoretiska referensram som
innefattar tidigare studier om mångfald, socialisation,
organisationskultur, identitetsteori, intersektionalitet,
karriärssvårigheter, nätverk och mentorskap. Därefter avslutat kapitelet
med en sammanfattning av teorierna.

Kapitel

4

• I det fjärde kapitlet analyseras empirin som samlats in. Analysen
baseras på de transkiberade intervjuerna där vi tagit ut olika
teman som anses relevanta till studiens syfte samt teorin som
framförs i kapitel 3.

Kapitel

5

• I det avslutande kapitlet besvarar studiens syfte via en slutsats.Vidare
diskuteras studiens bidrag och begränsningar och avslutas därefter med
ett förslag på framtida forskning.
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Vetenskaplig metod  

Kapitel 2 
I detta kapitel presenteras en genomgång av studiens forskningsmetodologi där synsättet, 

ansatsen och metodvalet argumenteras. Kapitlet klargör även för datainsamlingsmetoden för 

att sedan beskriva informationsbearbetningen. Kapitlet mynnar sedan ut till urval och en 

presentation av respondenterna för att avslutas med empirins trovärdighet.  

 

2.1 Vetenskaplig forskningsstrategi 
 

För att skapa en djupare förståelse om hur revisorer med utländsk bakgrund konstruerar  

karriärsavancemang i relation till etnicitet har undersökningen grundats på tidigare forskning 

och empiriinsamling. Studien karaktäriseras av ett hermeneutiskt synsätt då vi försöker skapa 

en förståelse genom ett tolkande tillvägagångsätt av fenomenet som undersöks. Innebörden av 

verkligheten måste först tolkas för att kunna förstås, då hermeneutiken lyfter fram att en 

objektiv verklighet inte existerar (Ödman, 2001). Patel och Davidson (2003) menar att till 

skillnad från den positivistiska ansatsen som syftar till att förklara ett fenomens samband, 

handlar hermeneutiken enligt Thuren (2013) om att skapa en förståelse av människors 

handlingar samt resultat genom att tolka respondenternas upplevelser och resonemang kring 

karriärutveckling (ibid). Därför ansågs hermeneutiken vara en lämplig vetenskaplig ansats för 

studien.  

 

För att besvara studiens syfte som är att se hur auktoriserade revisorer konstruerar idén om 

karriärsavancemang i relation till etnicitet utifrån deras erfarenheter har vi använt oss av en 

kvalitativ datainsamlingsmetod. Empirin kommer att samlas in via en kvalitativ metod då vi 

fokuserat på intervjuer som insamlingsmetod men även frågeformulär via e-post. 

 

En forskares arbete går ut på att skapa teorier som skall ge en så transparant bild som möjligt 

av det som forskaren valt att studera. För att det skall vara möjligt att alstra teorier kan en 

forskare välja mellan tre olika forskningsansatser (Patel & Davidsson, 2003). En forskning 

kan bedrivas genom att den formas utefter en induktiv-, deduktiv eller abduktiv 

forskningsansats (Bryman & Bell, 2005). Vid tillämpning av en induktiv forskning utgår 

forskare från insamlad empiri som grund för att generera nya teorier och generella påståenden 

(Gummesson, 2000; Teorell & Svensson, 2007) medan en forskare via en deduktiv ansats 

främst testar existerande teorier (Gummesson, 2000).  
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Denna studies forskning har en abduktiv ansats som har grundats på en kombination av en 

induktiv- samt deduktiv forskningsansats som gör forskningen interativ, då vi under 

processens gång rörde oss mellan teori och empiri (Bryman & Bell, 2005). Då abduktion ger 

förståelse kring ett fenomen har en abduktiv ansats tillämpats då syftet med studien är att 

skapa förståelse. Genom att tillämpa abduktion har vi kunnat använda oss av deduktionens 

nytta i form av tidigare forskning och teorier för att få en ökad förståelse kring fenomenet 

samt använda sig av induktion i form av intervjuer till datainsamlingen (Alvesson & 

Sköldberg, 2008).  

 

Studiens syfte är som tidigare diskuterat att försöka öka förståelsen kring hur auktoriserade 

revisorer i Sverige konstruerar karriäravancemang i relation till etnicitet. Då liknande studier 

från olika teoretiska perspektiv gällande etnicitetens roll i arbetet har gjorts är vår studies 

område inte outforskat. Till följd av detta fick vi en del förkunskaper om problemet vilket 

kännetecknas av en deduktiv ansats. Då studien karakteriseras av ett hermeneutiskt synsätt 

samt med en abduktiv ansats har vi kunnat tolka och ökat förståelsen kring förhållandet som 

finns mellan teorierna och den insamlade empirin utifrån respondenternas resonemang och 

upplevelser. Den abduktiva ansatsen innebär att vi har använt oss av tidigare teorier som 

inspiration för att kunna få förståelse för verkligheten (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Eftersom vi inte föregår existerande teori i studien kan inte en ren induktiv ansats tillämpas 

(May, 2001). Då studiens område är relativt outforskat leder det till att en ren deduktiv 

forskningsansats inte kan tillämpas. 

 

2.2 Vetenskaplig metod  

Forskningsmetoden en forskare väljer att använda beror på forskarens problemformulering 

(Alvehus, 2013). Enligt Bryman och Bell (2005) kan tillvägagångssättet av datainsamlingen 

skapas genom två olika forskningsmetoder, kvalitativa och kvantitativa metoder. Den 

kvantitativa metoden ger en möjlighet till stora mängder av data vilket mäts, bearbetas och 

analyseras. Mängden data som samlas in via den kvantitativa metoden ger en möjlighet till 

generalisering av empirin (Denscombe, 2012) Till skillnad från den kvantitativa metoden 

riktar sig den kvalitativa till tolkningar och orsaker som grundas på intervjuer (Alvehus, 2013, 

Patel & Davidsson, 2003). Vidare menar Alvehus (2013) att syftet med en kvalitativ 

undersökning är att förklara samt beskriva ett fenomen. En kvalitativ metod fokuserar på 
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förståelsen av respondenternas upplevelser, tankar och känslor inför ett ämne, händelse eller 

fenomen (ibid).  Detta framhålls även av Patel och Davidsson (2003) som menar att metoden 

ger en bild av verkligheten utifrån varje individs perspektiv, vilket ger en djupare förståelse på 

fenomenet menar Holme och Solvang (1997).  

 

Studiens forskningsfråga har besvarats genom ett kvalitativt tillvägagångssätt då syftet var att 

utvidga förståelsen för hur auktoriserade revisorer i Sverige resonerar och reflekterar kring 

förhållandet mellan ens karriär och etnicitet. Kvantifiering är därför inte det rätta alternativet 

för studiens empiriinsamling eftersom det endast är begränsat till klicksvar och lämnar 

därmed inte utrymme för reflektion på samma sätt som en kvalitativ studie. Genom en 

kvalitativ metod är det enklare att fånga upp olikheter och missförstånd med följdfrågor vilket 

ger möjligheten att förtydliga och förklara respondenternas svar men även intervjuarens 

frågor. Det är därmed svårt att skapa en djupgående förståelse av fenomenet genom 

kvantifiering, då vår tolkning av hur ”verkligheten” ser ut är centralt i studien. Denscombe 

(2012) menar att empiri endast kan användas i forskningssyfte först efter det har samlats in, 

bearbetats och sorterats på det sättet som gör data användbar för analys.  Vidare framhåller 

Denscombe (2012) att kvalitativ data samlas in genom observationer och intervjuer som kan 

kategoriseras i olika former: intervjuutskrifter, bilder, texter, etc (ibid). Holme och Solvang 

(1997) nämner dessutom att en kvalitativ metod ger forskaren en liten möjlighet att 

generalisera i proportion till en kvantitativ metod. Då ambitionen med studien är att öka 

förståelsen kring karriärsavancemangen för den etniska minoritetens och inte dra generella 

slutsatser, föredrog vi en kvalitativ forskningsmetod då den tillät oss att gå in på djupet kring 

respondenternas värld. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Studiens primärdata har huvudsakligen samlats in via telefonintervjuer men även via 

frågeformulär som skickades ut via e-post. Vi har dessutom använt oss av sekundärdata i form 

av befintlig forskning som ansågs passa in till undersökningen (Denscombe, 2012).  

 

2.3.1 Intervjuer  

Att använda sig av intervjuer som insamlingsmetod anses vara ett effektivt tillvägagångssätt 

(Alvehus, 2013). Intervjuer kan indelas i två kategorier; icke-standardiserade och 

standardiserade intervjuer. Vår studie har använt sig av icke-standardiserade djupintervjuer 
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(Saunders m.fl, 2009). På grund av geografiska begränsningar genomfördes intervjuerna via 

telefonsamtal vilket även kännetecknar icke-standardiserade intervjuer (ibid). 

 

Intervjuer ger forskare en bild på hur respondenterna ser och tänker inför ett ämne, händelse 

eller fenomen (Alvehus, 2013). Författaren nämner även att en forskare kan genomföra en 

intervju på tre olika sätt: strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade. Vidare nämner 

författaren att den vanligaste typen av intervjuer är semi-strukturerade som kännetecknas av 

öppna frågor som ger respondenten en större möjlighet att reflektera kring frågorna (ibid). Då 

strukturerade intervjuer kännetecknas av stängda frågor och är mer lämplig till en kvantitativ 

metod valde vi att inte använda denna typ av intervju. Våra intervjuer kännetecknas inte heller 

av ren ostrukturerade intervjuer då vi inte endast har introducerat ett ämne och låtit 

respondenten utveckla sina idéer utan har delvis varit aktiva med följd frågor.  Då intresset 

var att få en bild av de auktoriserade revisorernas åsikter, resonemang samt personliga 

upplevelser har vi använt oss av semi-strukturerade intervjuer i studien. Telefonintervjuerna 

genomfördes med hjälp av en intervju guide som bestod av frågor som ansågs behandla 

studiens område. På grund av semistrukturerade intervjuers flexibilitet kan intervjufrågorna 

justeras under och även efter intervjun beroende på respondentens svar (Denscombe, 2012). 

Vidare kan intervjuaren använda sig av insamlad empiri för att kunna skapa mer omfattande 

följdfrågor (ibid), vilket skedde under studiens intervjuer. Då syftet med studien är att samla 

in djupgående och detaljerade data kring känsliga och komplexa fenomen anses intervjuer 

vara en effektiv datainsamlingsmetod (Denscombe, 2012). Telefonintervjuerna i studien 

genomfördes för att vi ville få in information kring respondenternas bakomliggande 

resonemang och upplevelser angående deras karriärsavancemang i relation till deras utländska 

bakgrund. 

 

Förutom intervjuers flexibilitet är en annan fördel att missförstånd mellan respondent och 

intervjuare kan minskas genom att intervjuaren har en möjlighet att upprepa men även 

förklara frågornas innebörd till respondenterna. Den så kallade intervjuareffekten är en viktig 

aspekt att ta hänsyn till under genomförandet av intervjuer menar Denscombe (2012). 

Författaren menar att den intervjuades svar kan ha en subjektiv uppfattning till följd av 

intervjuarens exempelvis kön och etniska bakgrund. Den intervjuade kan ge olika svar 

beroende på vad de har för förutsättningar och preferenser. Risken för att en forskares 

identitet exempelvis kan påverka respondenten så att deras svar verkar mot eller för den 
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intervjuades tjänst kan ha förekommit i vår studie (ibid). Med detta menas att respondenterna 

väljer hur ärliga deras svar, åsikter och resonemang skall vara och att svaren kan komma att 

ändras beroende på nya omständigheter. Då intervjuerna skedde över telefon har den visuella 

kontakten med respondenterna, där intervjuarens kön, etniska ursprung och ålder undvikits, 

vilket har minskat på intervjuareffekten (Denscombe, 2012). Genomförandet av 

telefonintervjuer kan vara till nackdel för analysen av empirin då intervjuarna inte har en 

möjlighet att observera respondenternas kroppsspråk.  

 

Intervjuerna genomfördes över telefon och spelades in via en bandspelare.  Empirin 

bearbetades därefter genom transkribering av intervjuerna var för sig. Transkriberingen ledde 

till att viktig information inte förbisågs och gav oss även en chans att citera respondenterna. 

Ett utdrag från transkriberingen finns som bilaga i arbetet (bilaga 2). Intervjuguiden 

utvecklades under intervjuernas gång då kompletterande följdfrågor kunde formuleras under 

kommande intervjuer. Därefter analyserade vi intervjuerna och delade upp de efter de teman 

som finns i den teoretiska referensramen.  

 

2.3.2 Frågeformulär via e-post 

Frågeformulär via e-post anses vara enkla att konstruera och besvara. Respondenterna 

behöver endast besvara på frågorna i mailet under varje fråga och enkelt skicka tillbaka svaret 

via ett knapp tryck (Denscombe, 2012). Vi använde oss av ett öppet frågeformulär via e-post 

på grund av tidsmässiga begränsningar från respondenternas sida. För att inte gå miste om 

respondenter ansåg vi att ett öppet frågeformulär kan användas som en komplettering för 

insamling av empiri. Frågeformulär kan ses som allt för ”grundläggande” från 

respondenternas sida samt att deras svar kan bli ytliga (ibid). När svaren ansågs vara 

grundläggande i frågeformuläret skickade vi ut följdfrågor för att undvika ytliga svar kring 

frågorna. 

 

2.3.3 Etiska överväganden 

Enligt Denscombe (2012) finns det flera etiska principer som förväntas följas från forskarnas 

sida. Dessa principer står för att respektera respondenternas rättigheter och värdighet, att 

respondenterna inte ska lida någon skada av att medverka i forskningen samt respektera 

respondenternas integritet. Med detta menas att forskarna skall informera deltagarna i 

undersökningen om studiens syfte, att deltagarna skall få tillräckligt med information om 
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studien för att kunna ge ett informerat samtycke om att de ska delta i undersökningen samt att 

deras integritet skall skyddas genom exempelvis anonymitet (ibid). Detta är något vi har tagit 

hänsyn till under vår undersökning då vi informerat deltagarna om studiens syfte och endast 

intervjuat respondenter som gett sitt samtycke. För att skydda deltagarnas integritet har vi 

anonymiserat deras uppgifter. Samtycke har även getts från merparten av deltagarnas sida om 

inspelning av intervju. Vi kommer även att skicka ut studien till deltagarna innan den 

publiceras då några av respondenterna önskat detta.  

 

2.4 Urval 

En forskare står inför ett beslut om vem som skall tillhöra urvalet för empiriinsamlingen. Ett 

urval måste väljas på ett noggrant sätt för att urvalet skall kunna anses representera resten av 

undersökningskategorin (Denscombe, 2012). Vidare nämner Denscombe (2012) att det finns 

två typer av urvalstekniker som kan användas, dessa är; sannolikhets- och icke-

sannolikhetsurval. Studiens urvalsteknik är ett icke-sannolikhetsurval då ett tillräckligt stort 

urval inte var möjligt samt för att valet inte har skett slumpmässigt utan vi har medvetet 

kontaktat personer som ansetts vara lämpliga för studie (Denscombe, 2012). Enligt Alvehus 

(2013) beror valet för det mesta på studiens forskningsfråga (ibid). Då syftet med studien var 

att få en förståelse på hur auktoriserade revisorer i Sverige med en utländsk bakgrund 

konstruerar karriärsavancemang har urvalet valts ut genom att vi har utgått ifrån auktoriserade 

revisorernas namn. Det vill säga att vi har utgått ifrån alla auktoriserade revisorer med 

utländsk låtande namn. Alla personer från urvalet var inte lämpliga till studien då endast ett 

utländsk låtande namn inte bevisar vart individen härstammar ifrån, utan bekräftelse av 

revisorernas härkomst krävdes. Då urvalsramen på auktoriserade revisorer redan är begränsad 

har inga begränsningar på revisionsbyråer gjorts. Det vill säga att vi har inkluderat 

auktoriserade revisorer från små-, medel- och stora bolag i undersökningen. På grund av 

tidsbrist och urvalsbegränsningar på respondenter har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval 

vilket menas att vi har genomfört intervjuer på de respondenter som har varit tillgängliga av 

urvalet, studiens undersökning består av sju telefonintervjuer och fyra genomförda 

frågeformulär via e-post då alla respondenter inte hade tid att ställa upp på en telefonintervju. 

 

2.5 Presentation av respondenterna 

Alla respondenter innehar titeln auktoriserad revisor men innehar olika befattningar i bolagen.  
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2.5.1 Respondenter - Intervjuer 

Respondent A – Man vid 30-35 års ålder. Han har arbetat i branschen i 11 år på en av Big 

Four byråerna. Hans nuvarande befattning är manager. Intervjun varade i 33 minuter. 

Utfördes;2015-05-06 

 

Respondent B – Man vid 45-50 års ålder. Han har en ekonomutbildning på 140 hp (gamla 

systemet) motsvarar dagens civilekonomutbildning på 240 hp. Har arbetat i branschen i 26 år 

på en av Big Four byråerna. Hans nuvarande befattning är partner. Intervjun varade i 20 

minuter. Utfördes; 2015-05-08 

 

Respondent C – Man vid 50-55 års ålder.  Han har en universitetsutbildning inom ekonomi 

och juridik på 140 hp (gamla systemet). Har arbetat i branschen i 32 år på en av Big Four 

byråerna men även i mindre bolag. Hans nuvarande befattning är director. Intervjun varade i 

16 minuter. Utfördes; 2015-05-08 

 

Respondent D – Kvinna vid 35-40 års ålder. Hon har en politisk magister examen med 

ekonomisk inriktning på 240 hp samt en yrkeshögskoleexamen inom företagsekonomi på 120 

hp. Har arbetat inom branschen i 9,5 år i små- och medelstora revisionsbyråer. Hennes 

nuvarande befattning är partner. Intervjun varade i 20 minuter. Utfördes; 2015-05-08 

 

Respondent E – Man vid 35-40 års ålder. Han har en ekonomutbildning med inriktning 

marknadsföring på 240 hp. Har arbetat inom branschen i 7 år på en av Big Four byråerna. 

Hans nuvarande befattning är auktoriserad revisor. Intervjun varade i 38 minuter. Utfördes; 

2015-05-08 

 

Respondent F – Kvinna vid 40-45 års ålder. Hon har en kandidatexamen inom 

företagsekonomi med inriktning redovisning och revision som motsvarar 180 hp.  Har arbetat 

i branschen i 17 år små- och medelstora revisionsbolag. Hennes nuvarande befattning är 

auktoriserad revisor. Intervjun varade i 14 minuter. Utfördes; 2015-05-11 

 

Respondent G – Man vid 30-35 års ålder. Han har en magisterexamen inom företagsekonomi 

med redovisning som inriktning som motsvarar 240 hp. Har arbetat inom branschen i 9 år i en 
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av Big Four byråerna. Hans nuvarande befattning är senior manager. Intervjun varade i 19 

minuter. Utfördes; 2015-05-12 

 

Respondent H – Man vid 30-35 års ålder. Han har en civilekonomexamen som motsvarar 240 

hp. Har arbetat inom branschen i 7 år i ett medelstort bolag. Hans nuvarande befattning är 

manager. Intervjun varande i 42 minuter. Utfördes; 2015-07-06 

 

Respondent I – Man vid 40-45 års ålder. Han har en kandidatexamen inom företagsekonomi 

med inriktning redovisning. Har arbetat inom branschen i 8 år i en av Big Four byråerna. 

Hans nuvarande befattning är auktoriserad revisor. Intervjun varade i 33 minuter. Utfördes; 

2015-07-08 

 

2.5.2 Respondenter – frågeformulär via e-post 

Respondent J – Man vid 50-55 års ålder. Han har en civilekonomexamen på 240 hp. Har 

arbetat i branschen i 28 år varav de senaste 16 åren i en av Big Four byråerna. Hans 

nuvarande befattning är partner. Svarade; 2015-05-08 

 

Respondent K – Kvinna vid 30-35 års ålder. Hon har en civilekonomexamen på 240 hp. Har 

arbetat i branschen i 8 år i en av Big Four byråerna. Hennes nuvarande befattning är 

kontorschef. Svarade; 2015-05-10 

 

Respondent L – Man vid 30-35 års ålder. Han har en kandidatexamen inom företagsekonomi 

med inriktning redovisning på 180 hp. Har dock sammanlagt läst kurser för 270 hp. Har 

arbetat i branschen i 6 år i ett medelstort bolag. Hans nuvarande befattning är auktoriserad 

revisor. Svarade; 2015-05-04 

 

Respondent M – Man vid 30-35 års ålder. Har arbetat i branschen i 13 år i en av Big Four 

Byråerna. Hans nuvarande befattning är senior manager. Svarade; 2015-05-26 

 

2.6 Trovärdighet 

Kvantitativa studier anses inte skapa lika djupgående information som kvalitativa studier. En 

kvalitativ metod bidrar följaktligen till en högre trovärdighet gällande vår studies syfte än vad 

en kvantitativ metod hade bidragit med. Genom att samla in teori från diverse studier har vi 
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fått en förståelse kring problemet och även uppnått en högre trovärdighet då vi minskat på 

felaktiga slutsatser. För att öka studiens trovärdighet ännu mer genomförde vi intervjuerna 

utan tidspress vilket gav respondenterna mer tid för reflektion. Detta antas öka trovärdigheten 

på respondenternas svar (Denscombe, 2012). Vidare har vi spelat in de intervjuer som 

beviljades från respondenternas sida för att ge en korrekt bild av respondenternas resonemang, 

men även för att minska på våra subjektiva tolkningar. Enligt Jacobsen (2002) kan man öka 

trovärdigheten om forskaren anonymiserar respondenternas uppgifter då det ger en trygghet 

för respondenterna som svarar ärligare, vilket vi har tagit hänsyn till kring intervjuerna och 

frågeformuläret via e-post.  

 

Då respondenterna utgörs av tretton auktoriserade revisorer kan vår studies resultat inte 

generaliseras. Därmed bör man beakta att studiens resultat inte kan ses som ett trovärdigt svar 

kring hur auktoriserade revisorer med utländsk härkomst resonerar kring 

karriärsavancemangen för den etniska minoriteten. Studien kommer inte att resultera i hur 

karriäravancemanget ser ut för revisorer med utländsk bakgrund utan öka förståelsen kring 

hur revisorerna resonerar kring den. 
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Teoretisk referensram 

Kapitel 3 

I det tredje kapitlet kommer teorier kring mångfald, organisationskultur, identitetsteori, 

intersektionalitet, karriärssvårighteter, nätverk och mentorskap att beskrivas för att därefter 

avslutas med en sammanfattning av kapitlet.  

 

3.1 Mångfald 

Mångfald är ett mångtydigt begrepp som beskriver olika demografiska egenskaper hos 

individer i en grupp. Däremot är innehållet av begreppet inte lika enkelt att definiera visar 

studier. Genom att sammanställa flera definitioner kan man sammanfatta begreppet mångfald 

till skillnader och en ömsesidig förståelse och acceptans mellan människors ras, etnicitet, 

ålder, kön och sexuella läggning (Merchant & Van Der Stede, 2012). Revisionsprofessionen 

värdesätter kompetens, engagemang hos sina anställda och är väldigt noga med att välja ut rätt 

personer, som ser ut på rätt sätt, för att utföra diverse uppgifter (Grey, 1998; Anderson m.fl, 

2005). Till följd av en alltmer diversifierad kundbas bör organisationer anpassa sig efter en 

mer mångfaldig arbetskraft för att omfamna de mest kompetenta och lämpliga personerna för 

yrket. Organisationer som arbetar med integration av mångfald kan förbättra effektiviteten i 

diverse områden hos en organisation visar tidigare studier (Umans, 2008; Jones, 2005; Cox & 

Blake, 1991). Konrad (2003) nämner tre primära argument som klargör betydelsen av 

mångfald för företagen. Det första är att om organisationer strävar efter att rekrytera de mest 

kompetenta personerna måste de omfamna en mer diversifierad arbetsmarknad. För det andra 

kräver en global ekonomi att organisationer som har en mångfaldig arbetskraft effektivt kan 

handskas med en alltmer diversifierad kundbas. Detta leder till att organisationer med en 

mångfaldig arbetskraft får en ökad marknadsandel medan organisationer som brister i 

mångfald minskar i marknadsandelar. Det sista argumentet författaren nämner är att mångfald 

i arbetskraften ökar kreativiteten, innovationen samt förbättrar problemlösningar för olika 

arbetsgrupper, vilket i sin tur ökar konkurrenskraften (ibid). 

 

Att organisationer i dagens samhälle börjat sträva efter mångfald är ingen nyhet. Detta sker på 

grund av att organisationer har börjat inse vikten av integration för att bli framgångsrika, men 

även till följd av externa påtryckningar från exempelvis samhället där jämställdhetsfrågan står 

i centrum (Jones, 2005;, Brammer, Milington & Pavelin, 2007) . Däremot visar studier även 
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att det finns organisationer som endast säger att de är mångkulturella och att de strävar efter 

mångfald vilket skapar en snedvridning av verkligheten (Ng & Burke, 2005). Tidigare studier 

visar att mångfald kan leda till förbättrade prestationer men kan även leda till missförstånd 

och konflikter i en arbetsplats (Jones, 2005).  

 

3.2 Socialisation 

Enligt Giddens och Sutton (2014) kan man dela upp socialisation i två faser, en primär och en 

sekundär. Där den primära fasen sker under en individs uppväxt. Där man som barn formas 

till ett visst beteendemönster som kommer att utgöra grunden för inlärning. Här spelar 

familjen en stor roll.  Den sekundära fasen inträffar under en senare del av ungdomen och 

fortsätter in till vuxenlivet där den sociala omkretsen i form av både familj och vänner, men 

även där skola och arbete spelar en viktig roll (ibid).  

 

När man som nyanställd kommer till en organisation förvärvar man vissa attityder, beteenden 

och kunskap som behövs för att kunna ses som en i organisationen, detta kallas för 

organisatorisk socialisering (Fang, Duffy & Shaw, 2011). Den första perioden av en individs 

anställning i en organisation brukar utmärkas av att man har ett större stöd av mentorer, 

handledare och där man de har större förståelse för misstag då de nyanställda ofta är osäkra på 

sina roller (Ashforth & Fried, 1988). En ineffektiv socialisation är den huvudsakliga 

anledningen till att nyanställda slutar eller blir uppsagda vilket i sin tur stör 

arbetsförhållandena, leder till försämrad produktion och investeringsförluster i form av 

rekrytering och utbildning som lagts ner från exempelvis revisionsbyråns sida på de anställda 

(Fang, Duffy & Shaw, 2011). Å andra sidan nämner Anderson-Gough m.fl (2005) att en 

effektiv socialisation är väsentlig för att kunna utvecklas i en organisation. 

Socialisationsprocessen leder till att individer inom samma organisation får samma synsätt 

och lär sig följa de normer och värderingar som bildar organisationens samhällskultur. Med 

andra ord kan man säga att processen formar individerna efter det samhälle de skall komma 

att tillhöra (Giddens & Sutton, 2014). 

 

3.2.1 Organisationskultur  

Förväntningar, värderingar, beteenden och idéer som är gemensamma för en organisations 

medlemmar bildar ett sammansatt ramverk vilken utgör organisationskulturen (Abrahamsson 

& Andersen, 2005). Intresset för begreppet organisationskultur har ökat på senare år då det 
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anses vara ett väsentligt verktyg för organisationers framgång (Schein, 1990; Alvesson & 

Sveningsson, 2008). Organisationskultur är ett viktigt begrepp inom organisationsteorin då 

den behandlar alla aspekter inom en organisation (Alvesson & Sveningsson, 2008).  

 

Även om organisationskulturen är signifikant för en organisations framgång är det svårt att 

förstå och utnyttja på rätt sätt.  Till följd av detta varierar kulturen mellan organisationer då 

företag arbetar efter en välutarbetad ram som utgör just deras organisationskultur. På grund av 

kunskapsbristen som finns för att kunna utnyttja och förstå organisationskulturer, har 

organisationer med bristande kultur börjat efterlikna framgångsrika kulturer inom samma 

bransch (Alvesson, 2002). Utformandet av en välfungerande organisationskultur är 

betydelsefull för företagsledningen då den ger en djupare förståelse av organisationen (Flaa 

m.fl., 1998). Cameron och Quinn’s (2011) modell ”The Competing Values Framework” har 

kontinuerligt visat sig vara en användbar modell för att bedöma organisationskultur. Modellen 

särskiljer samt redogör för fyra dominanta organisationskulturer som presenteras i följande 

figur (Cameron & Quinn, 2011).  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Figur 3.1 The Competing Values Framework  

(Baserad på: Cameron & Quinn, Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework, s. 39, 

2010). 

 

När det gäller revisionsbranschen finns det huvudsakligen två dominanta typer av 

organisationskulturer som är i fokus, clan- och hierarkiska kulturer. Clan culture är en 

familjeliknande organisationstyp som utmärks av ett gemensamt beslutsfattande och 

lagarbete, men är samtidigt flexibelt och har ett internt fokus. Hierarchy culture verkar också 
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för det interna fokus som finns inom en organisation. Den utmärks av strikta och tydliga 

policyer samt riktlinjer för hur en organisation skall utföra diverse uppgifter (Collin m.fl., 

2015). Rollen man har som exempelvis arbetstagare, klient och medlem formas efter 

organisationskulturen. Då organisationsteori fokuserar på en organisations utveckling och hur 

organisationen påverkar människor inom verksamheten men även hur människor påverkar 

organisationen (Flaa m.fl., 1998), anser vi att det är intressant att se hur respondenterna har 

anpassat sig till organisationskulturen.  

 

3.2.2 Identitetsteori 

Social identitetsteori beskriver hur människor definierar sig själva utifrån deras sociala grupp 

tillhörighet (Hogg & Abrams, 2001). Man identifierar sig alltså med en roll som anpassas till 

ens nuvarande sociala grupp och kan samtidigt ha flera sociala identiteter om man identifierar 

sig med flera grupper. Det vill säga att ens identitet kan förändras då man oftast tar sig an 

olika sociala roller. (Giddens & Sutton, 2014). Giddens och Sutton (2014) nämner att ens 

primära identitet skapas i tidig ålder i form av exempelvis ens kön och etniska bakgrund och 

nämner sedan att den sekundära identiteten växer fram genom ens sociala roll. Identiteten ger 

svar på vad och vem man är samt vem andra tror att man är. Identitet handlar således om hur 

man identifieras som en individ men även i grupp (Lange & Westin, 1981; Verkuyten, 2005). 

Identitetsbegreppet kan delas in i en personlig- och social roll. Den först nämnda rollen 

omfattar både individens egna men även andras uppfattning om ens personliga egenskaper. 

Medan den sociala rollens aspekter definierar hur en individ skall tänka och agera (Hogg & 

Abrams, 2001). En individs uppväxt och nätverk har en roll i valet av sociala grupper en 

individ väljer att tillhöra då denne uppnår den sekundära identitets fasen (Tajfel, 1978). Den 

sociala gruppens medlemmar formar en individ genom att se till att individens språk, attityder, 

beteende och normer är i proportion till varandra (Hogg & Abrams, 2001). Författarna menar 

att en individs personliga synsätt och beteende förändras till ett gruppbeteende (ibid). En 

anställd som starkt identifierar sig med en grupp i en organisation anses arbeta mer för deras 

intressen än sina egna för att passa in i gruppen. Däremot finns det även individer som vill 

arbeta och ge mer support till personer som delar social identitet med dem själva (Haslam 

m.fl., 2009). Fastän en individ formas av en revisionsbyrå så att denne passar in i 

organisationens kultur redan från anställningens början genom att lära personen hur denne 

exempelvis ska klä sig, tala, reagera i diverse situationer, så kan ens sociala identitet 

fortfarande anses olämplig för branschen. 
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3.3 Intersektionalitet 

Begreppet intersektionalitet är en feministiskt sociologisk teori som undersöker olika former 

av diskriminerande maktordningar. Tidigare studier har diskuterat förtryck i samhället utifrån 

maktordningar som kön eller ras. Däremot nämner Crenshaw (1995) att förtryck inte kan 

diskuteras utan att sammankoppla de två begreppen, kön och ras. Däremot har författarens 

definition av intersektionalitet utvecklats med tiden och skall kunna appliceras på alla 

människor i samhället då det innehåller fler maktrelationer som exempelvis etnicitet och 

ålder. Intersektionalitetsteorin används för att visa hur problematiseringen kring olika 

maktordningar privilegierar och diskriminerar människor i samhället och arbetslivet (ibid). 

Lykke (2003) menar att intersektionalitet ökar förståelsen och kunskapen kring diversiteten 

och det mångkulturella samhälle som finns idag (ibid). I denna studie kommer maktordningar 

som kön, ålder, klass och etnicitet att beröras då respondenterna är män och kvinnor, är olika 

gamla, har olika etniska- och sociala bakgrunder. Däremot kommer studien att fokusera på 

hur revisorer med utländsk bakgrund resonerar kring relationen mellan deras karriär och 

etnicitet.  

 

3.4 Karriärssvårigheter för minoritetsgrupper 

Fearfull och Kamenou (2010) nämner att minoriteter runt om i världen stöter på 

diskriminerings- och jämställdhetsproblem under sina arbetskarriärer. Detta inkluderar 

tillgång till utbildning, karriärsavancemang och att kunna få en befordran på grund av 

exempelvis ens kön, sexuella läggning, religion och etnicitet. Helt enkelt alla som anses skilja 

sig från vad som betraktas som en ”normal person” för yrket (Fearfull & Kamenou, 2010). Ett 

begrepp som omfamnar karriärssvårigheterna är glastakseffekten. Ett glastak innebär att 

minoriteter ser toppen av karriärstegen men hindras från att ta sig dit, trots deras utbildning 

och arbetslivserfarenheter (Smith, Caputi & Crittenden, 2012). Jämställdhet mellan män och 

kvinnor är ett aktuellt ämne som diskuteras och studeras. Inom finansbranschen, där 

revisionsyrket inkluderas, finns det ett abstrakt glastak av företagskulturer och stereotyper 

som förhindrar minoriteter att avancera i sina karriärer. Det abstrakta glastaket finns trots att 

minoriteterna har samma erfarenheter som majoriteten (Kamkatwong & Kleiner, 2001). 

 

I enlighet med Lupu (2012) förblir kvinnor i revisionsbyråer proportionellt färre i de ledande 

positionerna i relation till hur många de är som representerar de lägre nivåerna (Lupu, 2012; 

Lowe m.fl., 2001). Trots framsteg av kvinnors karriärsutveckling under senare tid möter de 



 
21 

 

fortfarande på hinder på grund av deras kön (Maume, 1999). Studien som utfördes av Yang 

(1997) visade att majoriteten av de amerikanska respondenterna stödjer skyddande lagar för 

homosexuella. Trots detta upplever homosexuella att de fortfarande diskrimineras på arbetet 

(ibid). Enligt Frank (2006) behandlas människor på olika sätt beroende på ens sexuella 

läggning. Författaren nämner att det finns flertal studier som visar att homosexuella män är 

förtryckta i relation till de heterosexuella (ibid). Författarna visar att det förekommer 

trakasserier och ojämlik behandling mot etniska minoriteter i arbetsmarknaden. 

Respondenterna i författarnas studie kände även att deras ställning och karriärmöjligheter i 

organisationen är begränsad på grund av deras etnicitet (Wong & Ling, 2014). I artikeln 

skriven av Maume (1999) nämner författaren trots att en ökning av afro-amerikaners närvaro 

på olika professioner i USA har skett, förblir toppen av hierarkiska organisationerna relativt 

oförändrad. Detta stärker även Cook och Glass (2014) som visade att nitton av USA´s 500 

största företag hade afro-amerikaner i ledande positioner när studien utfördes. Lowe m.fl. 

(2001) nämner att arbetsgivare oftast anställer människor de kan identifiera sig själv med och 

som anses passa in i organisationens kultur. Därmed försvåras tillgången till arbete och karriär 

avancemang för den etniska minoriteten då få ledare har liknande bakgrund. Detta har lett till 

uppmaningar av mångfaldsrelaterade initiativ program som skall locka fler av den etniska 

minoriteten till professionen (Lowe m.fl., 2001) 

 

3.5 Nätverk 

En stor del av människors vardag består av att integrera genom att lära känna andra (Kilduff 

& Brass, 2010). Ett socialt nätverk kan definieras som en uppsättning av sociala aktörer som 

till exempel individer och organisationer samt relationen mellan dem. Dessa nätverk byggs på 

relationer som antingen är formella eller informella (Wasserman & Galaskiewicz, 1994). Det 

formella nätverket beskrivs som föreskrivna sammankopplingar som består av formellt 

bestämda relationer mellan chefer, underordnande och individer från olika avdelningar som 

samverkar för att genomföra en särskild uppgift enligt Chen och Krauskopf (2013). Det 

informella nätverket lägger däremot större fokus på sociala relationer där nätverket 

karaktäriseras av diskreta interaktionsmönster. Enligt författarna är det så kallade ”Workflow 

Network” den mest formella typen av nätverk inom en organisation. Arbetsnätverk 

återspeglar föreskrivna sammankopplingar kring det ömsesidiga beroendet mellan 

medlemmar i en organisation.  Den mest informella typen av nätverk är det så kallade 

”Socioemotionell Support Network” vilket består av föräldrar, syskon, barn och vänner. Det 
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socioemotionella nätverket hjälper anställda att hantera personliga livskriser eller 

nödsituationer. En individs nätverk består mer eller mindre av både formella och informella 

aktörer (ibid). Enligt Wasserman och Galaskiewicz (1994) är det sociala nätverket viktigt för 

en individ under arbetssökandet men även för att kunna göra karriär på arbetsplatsen, då det 

sociala nätverket kan påverka ens yrkesval samt förbättra hur arbetet upplevs och uppfattas 

(Wasserman & Galaskiewicz, 1994). Detta sker genom att individer i ens sociala nätverk kan 

tillhandahålla information om arbets- och befordringsmöjligheter före allmänheten om 

exempelvis sin egen arbetsplats (Lin, 2002). Arbetssökande som ingår i små och svaga 

nätverk har mindre chans att få tillgång till arbete. Invandrare anses ha ett svagare nätverk i 

relation till inrikes födda vilket leder till att de försummas vid rekryteringsprocessen (). Rooth 

(2001) skriver även om hur relevant det sociala nätverket är för invandrare då de vanligtvis 

har en svag anknytning till arbetsmarknaden på grund av bristfällig integration från deras sida 

där språket anses vara en av de huvudsakliga anledningarna för integreringsproblemet (ibid). 

Däremot finns även studier som visar att de som är födda i familjer som anses tillhöra den 

övre klassen har större chans att få jobb och ingå i ett nätverk än vad de som tillhör arbetar- 

och medelklassen har. Den övre klassen består av människor med akademisk bakgrund, ett 

brett socialt nätverk och vars inkomster är högre än medellönen i landet oavsett etnicitet. 

Studier visar också att människor vars bakgrund härstammar i just den övre klassen är 

överrepresenterade i ledarpositioner i yrken som anses professionella, där revisionsbranschen 

anses vara en av professionerna (Kenny & Briner, 2010).  

 

Att skaffa sig ett socialt nätverk innan- och utanför arbetsplatsen ökar chansen för 

karriärsframgångar. Via ett nätverk skapar man förmåner som informationstillgångar, 

resurstillgångar och sponsorer vilket i sin tur kan leda till en befordran. Beroende på hur 

mycket tid och energi en individ kan lägga ner på att skaffa sig ett socialt nätverk måste denne 

välja mellan att skaffa sig ett litet men starkt nätverk eller ett brett men svagt. Ett brett nätverk 

skapar en relation med olika minoritetsgrupper och organisationer vilket ökar sannolikheten 

för tillgången till viktiga sociala resurser. Ett litet nätverk skapar en relation med viktiga 

kontakter inom ens organisation vilket är gynnsamt för att nå framgång i sin karriär. Genom 

att kunna utnyttja sitt nätverk för ens organisations vinning stärker ens chanser för 

karriärsavancemang då en individ blir mer värdefull för organisationen (Seibert, Kraimer & 

Liden, 2001). Det sociala nätverket har diskuterats och studerats flitigt de senaste åren. Fokus 

kring flera studier har legat på hur första- och andra generationens invandrare reflekterar kring 
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nätverk. Därför är det intressant att se hur respondenterna i vår studie resonerar och reflekterar 

kring nätverkets innebörd.  

 

3.6 Mentorskap 

En mentor anses vara en individ som vägleder samt ger hjälp och råd till en mindre erfaren i 

arbetslivet (Herbohn, 2004). Detta för att kunskap skall övergå till de nyanställda (Baker, 

Monks & Buckly, 1999). Herbohn (2004) nämner även att tidigare forskningsanalyser lyfter 

fram att mentorskap anses ha tre olika funktioner, dessa är; vara en förebild, ge karriär 

relaterat stöd och socialt stöd. Inom en anställds karriärutveckling har mentorskapet ansetts 

vara en viktig process (Cooper, 2001). Karriärstöden en adept tilldelas som nyanställd 

inkluderar; coaching, sponsring, exponering och synbarhet samt utmanande arbetsuppgifter 

för att på bästa möjliga sätt förberedda adepterna inför sin karriärsutveckling (Baker m.fl., 

1999). Dessa funktioner som erbjuds tar även Kram (1983) upp i sin studie då forskaren också 

tar upp att stöden kan vara till hjälp för adepterna, då de lär sig organisationens 

sammansättning och förbereds för avancemang i revisionsbranschen. Relationen som finns 

mellan mentor och efterföljare är gynnande för adeptens karriärsutveckling och 

socialiseringen som finns på arbetsplatsen (Cooper, 2001; Baumgartner & Scheider, 2010). 

Relationen dem emellan ökar både adeptens självförtroende och kompetens vilket leder till att 

efterföljaren känner sig accepterad inom organisationen enligt Ragins och Cotton (1996). För 

att en mentor relation skall gynna en adept på bästa möjliga sätt bör efterföljaren välja en 

mentor som befinner sig i en position man vill nå under sin karriär (Baumgartner & 

Schneider, 2010), då man som adept får en förebild man kan relatera till (Chen & Krauskopf, 

2013).  

 

Mentorskap kan delas in i två kategorier; i ett formellt- och informellt mentorskap. Det 

formella mentorskapet innebär att efterföljaren tilldelas en mentor av organisationen där fokus 

ligger på att skapa en bra relation mellan efterföljarna och de som arbetat i företaget under en 

längre tid (Siegel m.fl. 1995). Här anses mentorn agera som en brygga mellan efterföljaren 

och organisationen. Det informella mentorskapet har samma funktion där skillnaden är att 

mentorskapsrelationen ligger på ett högre stadie i organisationsnivån. Det informella 

mentorskapet innebär att mentorn antingen själv upptäcker och jobbar för att stärka en adepts 

självförtroende och potential eller att adepten själv söker upp en specifik mentor (ibid). 

Mentor relationen finns för att förbereda adepterna inför karriärsutvecklingen. Men beroende 
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på hur mentorskapets struktur ser ut i diverse organisationer kan relationen influera 

efterföljarnas karriärer på olika sätt.   

 

3.7 Sammanfattning  

I ovanstående avsnitt har vi nämnt teorier och processer som berör en individs 

karriärsavancemang. Då studiens syfte är att få en djupare förståelse för hur auktoriserade 

revisorer med utländsk bakgrund konstruerar relationen mellan karriärsavancemang i relation 

till etnicitet, har fokus legat på att få en bild av revisorernas egna erfarenheter och 

resonemang. 

 

Begreppet mångfald innebär demografiska skillnader mellan människor och är ett ämne som 

diskuteras och studeras flitigt inom organisationsteori. Studier visar hur organisationer ser på 

diversitet och hur integration av mångfald berör organisationer inom finansbranschen. Därför 

beskriver socialisationsteorin hur individer anpassar sig till olika typer av organisationer 

genom att förvärva ett visst beteende, attityd och kunskap för att kunna passa in. 

Socialisationsprocessen leder till att individer inom samma organisation får samma synsätt 

och lär sig följa de normer som bildar organisationens kultur. För att få en djupare inblick på 

organisationers sammanhållning diskuteras två olika kulturer som revision byråer 

kännetecknas av. Organisationskultur är ett sammansatt ramverk av organisationers 

gemensamma förväntningar, värderingar, beteenden och idéer som berör effektiviteten och 

sammanhållningen i en organisation. Då organisationer strävar efter vissa beteenden och idéer 

hos de anställda drar vi parallella drag till identitetsteori som förklarar hur individer 

identifierar sig med en roll som passar ens sociala tillhörighet. Teorin beskriver även hur 

människors identitet skapas samt hur den kan förändras med tiden. Diskussion kring förtryck 

och diskrimination i samhället och organisationer redogör för intersektionalitet. Begreppet 

intersektionalitet undersöker olika former av diskriminerande maktordningar som minoriteter 

upplever i arbetet trots adekvat utbildning och livserfarenheter. Att integrera och lära känna 

andra är en del av människor vardag. Alla människor ingår i någon form av socialt nätverk. 

Att ingå i ett starkt nätverk är av betydelse för individer som söker arbete, men även för de 

som vill avancera i sina karriärer. Inom en anställds karriärutveckling har även mentorskapet 

ansetts vara en viktig process. Där relationen mellan efterföljare och mentor finns för att 

förberedda adepten inför karriären.  
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Empirisk analys 

Kapitel 4 
 

I detta kapitel har en analys gjorts på empirin som samlats in. Analysen baseras på de 

transkriberade intervjuerna där vi har tagit ut olika teman som anses relevanta till studiens 

syfte. Kapitlet avslutas med en sammanställning av empirin.  

 

4.1 Uppfattningar om mångfald - individnivå 

Då mångfald är ett mångtydigt begrepp samt att innebörden av begreppet inte kan definieras 

enkelt, undrade vi över vad mångfald innebar för dem. Fastän merparten av respondenterna 

tyckte att frågan var bred och komplex var deras innebörd av begreppet relativt lika. Genom 

att sammanställa deras definitioner av mångfald kan vi tolka att de ansåg att begreppet 

handlar om demografiska skillnader mellan människor, en ömsesidig förståelse och respekt 

mellan varandras etnicitet, kön och sexuella läggning. Samtidigt som man respekterar 

grunderna i landet och anpassar sig på bästa möjliga sätt kan ska man ha rätt att få utöva sin 

kultur. Detta anser vi blir en ömsesidig förståelse mellan varandras olika bakgrunder. Utifrån 

respondenternas nedanstående svar kan vi dra kopplingar till Merchant och Van Der Stede 

(2012) definition av begreppet som lyfter fram att mångfald kan sammanfattas som skillnader 

och en ömsesidig förståelse och acceptans mellan människors ras, etnicitet, ålder, kön och 

sexuella läggning. Följande respondenter uttryckte det på följande sätt:  

 

Respondent A: ”Ahaa ja för mig är det inte bara män och kvinnor. Dom är lite 

överfokuserad på män och kvinnor här. Men de glömmer kulturella diversitet och 

ehh, bakgrund och beteende, för mig är detta en jättestor grej, en annan fråga är 

också sexuella villkor” 

 

Respondent C: ” Mångfald...ehh det är en vid och bred fråga, ehh men om vi nu 

kablar ner det där till något så är det olika impulser, olika synvinklar , olika kulturer 

men jag menar mångfald det är också så som jag har fått lära mig att man ska 

respektera grunderna i det landet man är i , men man ska få rätt att utöva sin kultur 

om man vill” 

 

4.2 Uppfattningar om mångfald – organisationsnivå 

Till följd av externa påtryckningar från samhället där jämställdhetsfrågan är i fokus samt att 

organisationer börjat inse vikten av integration, har organisationer börjat sträva efter mångfald 

i större utsträckning (Jones. 2005; Brammer m.fl, 2007). Respondenternas resonemang och 

uppfattningar kring hur deras byråer arbetar för samt ser på mångfald med fokus på etnicitet 
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är av värde då det ger en bild på hur pass diversifierat det är mellan byråerna. Det vill säga att 

vi ville få en uppfattning om hur gapet mellan den etniska minoriteten ser ut i relation till den 

etniska majoriteten. Svaren skiljde sig åt från respondenternas sida där några kände att deras 

organisationer arbetar för och prioriterar frågan medan vissa kände det motsatta. Några av 

respondenterna som kände att deras byrå arbetade för mångfald uttryckte sig exempelvis på 

följande vis; Respondent J; ” Ja, [byrå] så anställer vi allt fler personer som har rötter i andra 

länder eller kulturer, När jag anställdes var jag nästan den enda med ett ”konstigt” namn, nu 

är det många många fler”; Respondent K; ”Tror inte vår byrå arbetar mot mångfald, utan 

snarare tvärtom för att få mångfald i vårt företag. Företaget vill gärna ha in fler med utländsk 

bakgrund, både anställda och klienter”. Utifrån respondenternas resonemang får man 

upplevelsen av att deras organisationer har börjat minska på anställningsgapet i de lägre 

nivåerna mellan den etniska minoriteten i relation till den etniska majoriteten. Däremot känner 

den konträra sidan att deras byråer inte arbetar för att minska anställningsgapet. De 

formulerade sig exempelvis på följande vis; Respondent C - ”Mångfaldsfrågan har vi inte.. på 

arbetsplatsen.. kollat upp ens, så att arbetsgivaren har inte fokuserat på den biten 

överhuvudtaget” medan respondent E kände att hans organisation endast vid ett enstaka 

tillfälle tagit upp mångfaldsfrågan vad gäller individer med utländsk bakgrund. Han menar 

alltså att de inte prioriterar frågan och att organisationen skulle kunna jobba mer med det. Ur 

respondenternas svar finner vi olika uppfattningar om hur respondenterna resonerade kring 

deras uppfattning om byråernas syn på mångfald. Svaren antyder att revisionsbyråerna som 

respondenterna arbetar på inte bedriver något konkret mångfaldsarbete men att det i några 

byråer däremot bedrivs någon form av förändringsarbete för integration. Vi finner även vissa 

motsägelser hos respondenterna som antyder att byråerna de arbetar på omfamnat och arbetar 

för mångfald. En av motsägelserna uppstod när vi bad respondenterna om kontaktuppgifter till 

andra revisorer med utländsk bakgrund som ansågs passa in i vår studie. Svaren som erhölls 

var till mestadels att respondenterna inte kände många auktoriserade revisorer med utländsk 

bakgrund utöver sig själva. Med anledning av respondenternas svar får vi uppfattningen om 

att byråerna de arbetar på inte arbetar för mångfald i den mån som respondenterna tyder på att 

byråerna gör. Genom förändringsarbetet som bedrivs för integration i vissa byråer kan 

respondenterna ha fått en uppfattning om att deras byråer arbetar för mångfald medan 

organisationerna i själva verket inte gör det (Ng & Burke, 2005).  
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4.3 Socialisering 

Samtliga respondenter upplevde att organisationskulturen i deras respektive byråer är god. 

Öppen, högt i tak, avslappnat, kollektivistiska mål, tydliga regler och ett positivt klimat är hur 

respondenterna valde att beskriva klimatet och kulturen i deras organisationer. Den strikta 

hierarkiska strukturen som utmärkt branschen är inte något som respondenterna upplever på 

deras arbetsplatser. Samtliga respondenter känner att en modernare form av styrning har 

präglat branschen fastän den hierarkiska pyramiden fortfarande finns kvar. 

 

”alla kan prata med alla, oavsett om man är delägare eller assistent” – Respondent K 

 

En god organisationskultur har visat sig gynna vissa av respondenterna på olika sätt. Det 

öppna klimatet i organisationen gynnar respondenterna på så sätt att de haft en större 

möjlighet att visa upp sig till partners och andra medarbetare. Ett flertal respondenter kände 

att det gav dem en större chans att anpassa sig till byråns kultur, normer och värderingar.  

 

”Hej jag sitter här och vill snacka med dig och introducera mig själv. Och då har jag 

även pratat med vår VD här [namn] Och han tyckte att det var väldigt kul att jag 

ringde honom och att vi träffades, så efter det var jag med på hans, en av hans stora 

svenska koncerner som han skriver på. Så det var viktigt att jag var lite modig. Så aa 

det har varit en extremt stor fördel för mig. Det var osvenskt av mig men på ett 

positivt sätt haha” – Respondent A 

 

Respondenterna förklarar att de anpassade sig till organisationens kultur genom att ta sig an 

en roll som ansågs lämplig för att passa in i gruppen. Det öppna klimatet har skapat goda 

relationer mellan medarbetare i respektive organisationer. Vi kan relatera vikten av de goda 

relationerna till Seibert m.fl. (2001) där författaren skriver om relevansen för viktiga 

kontakter inom ens organisation. 

 

Fang m.fl. (2011) beskriver hur individer förvärvar vissa attityder, beteenden och kunskaper 

som behövs för att passa in i organisationen vilket kan relateras till respondenterna som 

beskriver att deras personliga egenskaper reflekterar deras egenskaper som revisor då 

revisorerna formats efter deras sociala tillhörighet. Att det personliga uppförandet och 

utseendet är av betydelse för branschen är något revisorerna kan relatera till (Anderson-

Gough m.fl, 2001). Respondent E beskriver exempelvis hur han anpassar sig till sina klienter 

på följande vis; 
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”Ofta försöker man klä sig som klienten, vet man att det är en väldig layback miljö 

hos klienten då kanske inte jag kommer med kostym och slipps hos den här 

klienten.” 

 

Samtliga respondenter är villiga att ta emot alla frågor som klienten har och ge tips på hur de 

ska utföra sin redovisning på rätt sätt då respondenterna är där för att skapa ett mervärde för 

kundernas företag. Då revisionsbranschen konkurrerar om marknadsandelar är det av viktig 

betydelse för organisationerna att anpassa sig efter kundernas önskemål ”och om man nu ska 

ha en kund som är medelålders svensk, ja då måste man ju ta honom för det han är och möta 

honom på samma villkor” – respondent B, då respondenten hävdar att karriären bygger på att 

man som revisor skall öka sin kundkrets då kunderna är organisationens drivkraft. Respondent 

E berättade att en kollega med utländsk bakgrund hade varit med om en kund som hade en 

viss människosyn angående revisorns etnicitet vilket resulterade i att byrån var tvungen att 

byta till en annan påskrivande revisor som ansågs passa kunden som visar hur organisationer 

anpassar sig för att behålla sin marknadsandel (Konrad, 2003). En annan respondent berätta 

att han upplevt att både kunder och kollegor inte ville arbeta tillsammans med en revisor som 

sticker ut kulturellt. Som han sa: 

 

”Det finns alltid folk som är ehh lite rädd för något som de inte är van vid, som jag 

säger, som inte är en Svensson” – Respondent A 

 

”Utifrån mina erfarenheter.. ja de var en bra fråga haha.., nej man måste alltid, jag 

kan bara prata för mig själv men om man kommer ifrån ett annat land, annan 

bakgrund, ligger man alltid efter, även om man är bättre på revision och redovisning, 

man, visst man anpassar sig. Om vi pratar om 5 år exempel så kan jag kanske perfekt 

svenska, sen så är jag vit också, så om jag pratar perfekt svenska om några år så 

kanske man inte ens fattar att jag inte är svensk” – Respondent A 

 

När vi bad respondenterna att beskriva hur deras stereotypa bild av en revisor ser ut fick vi 

liknande svar. De beskrev att stereotypen av en revisor som fanns för cirka 30 år sedan som 

ansågs vara är en vit man vid 50 årsåldern utan några sociala färdigheter, i en grå kostym med 

en miniräknare i fickan vars enda uppgift var att granska företags räkenskaper inte finns 

längre anser samtliga respondenter. Däremot kan vi se att revisionsbranschen i helhet 

fortfarande har en bild på vem en revisor anses vara. Ur diskussionen med respondenterna får 

vi uppfattningen om att en individs primära identitet fortfarande kan anses vara ett problem 

inom revisionsbranschen på grund av ”gammalmodigt tänkande av ledningen som inte hänger 

med vad som sker ute i världen. Som är för lata att lära känna andra kulturer i deras egna 



 
29 

 

hemland” (respondent H) som således ger en bild på hur människor identifierar en individ 

(Lange & Westin, 1981; Verkuyten, 2005), fastän en individ anpassat sig efter 

organisationens kultur, normer och värderingar. Till följd av nämnda resonemang får vi 

intrycket av att stereotypen som fanns för 30 år sedan fortfarande existerar i viss mån.  

 

4.4 Betydelsen av det sociala kontaktnätverket 

Samtliga respondenter i studien lyfter fram och resonerar kring vikten av att tillhöra ett socialt 

kontaktnätverk. Att tillhöra ett socialt kontaktnätverk ökar möjligheten för framgång inom 

branschen och kan kopplas till Seibert m.fl. (2001) studie. Studien beskriver att individer som 

tillhör och bygger upp ett socialt kontaktnätverk under sitt arbete har större chans för 

karriärframgångar. Det sociala kontaktnätverket har spelat en värdefull roll för samtliga 

respondenters karriärsutveckling. Revisorerna beskriver hur de upplever att deras 

kontaktnätverk gynnat dem under sina karriärer. De redogör för hur de har vunnit uppdrag 

med hjälp av deras nätverk då ”folk gillar att ta hjälp av folk de känner” (respondent J). 

Revisorerna har kunnat utnyttja sina internationella kontakter för sin egen och byråns vinning. 

Tidigare studier nämner att invandrare vanligtvis har ett svagare nätverk och anknytning till 

arbetsmarknaden till följd av bristfällig integration. Studierna visar även att invandrare som 

vanligtvis inte kommer ifrån en akademisk familj kan försämraanknytningen till 

arbetsmarknaden (Rooth, 2001; Kenny & Briner, 2010). Merparten av respondenterna 

förklarar därmed hur betydelsefull det sociala nätverket är för en individ med utländsk 

bakgrund. Respondent C beskriver att:  

 

”för jag har då varit aa... kommit från en arbetar familj, ja min mor har varit i folk 

högskola och ja "thats it". Och har inte varit i den akademiska slängen, Då blir det 

svårare, men hade mamma och pappa varit i den akademiska slängen. då hade det 

varit liksom lättare” 

 

En annan respondent beskriver hur svårigheter med det svenska språket varit den 

huvudsakliga anledningen till att kunna bygga upp ett nätverk i Sverige. De språkliga 

bristerna har försvårat möjligheten för integration fastän respondenten redan var en 

framgångsrik revisor när han invandrat till Sverige. En annan respondent upplevde att hans 

uppväxt i en mångkulturell förort lett till ett begränsat kontaktnätverk då merparten som levde 

där härstammade ifrån arbetarklassen. Däremot upplevde merparten av respondenterna att 
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deras härkomst bidragit till en diversifierad kundkrets eftersom företagarna i Sverige inte 

enbart består av etnisk svenskar. Respondent C beskriver exempelvis att:  

 

”men jag tror att man kanske, man bygger ofta nätverk inom sin egen ..bakgrund 

exempel har jag en kollega som är syrian, och hans nätverk består mycket av syrianer 

men han har ju självklart också svenska kunder, men om man inte är open minded 

och verkligen ser hela företagar Sverige som sin ehh målbild så, då tar det ju längre 

tid att börja bygga en kundstock dårå.” 

 

Respondenternas svar tyder på att det sociala nätverket är viktigt för att en individ med 

utländsk bakgrund skall ha en större chans att göra karriär (Wasserman & Galaskiewicz, 

1994; Seibert m.fl., 2001). Ur svaren får vi uppfattningen om att revisorernas nätverk skapat 

ett värde för dem själva och sina respektive byråer då det har lett till att de har ökat 

synligheten för sig själva och byråerna i marknaden. Att en individ innehar flera språkliga 

färdigheter och förståelser för kulturella skillnader mellan människor gör det lättare att bygga 

upp en mer diversifierad kundkrets men inte nödvändigtvis en bredare. 

  

4.5 Betydelsen av mentorskapet 

Respondenternas erfarenheter av mentorskap skiljer sig åt. Merparten av respondenterna har 

haft någon form av mentorskap under sina karriärer. Respondent G förklarade att relationen 

med mentorn fungerade som ”ett bollplank” under karriären som ett mentorskap bygger på 

(Kram, 1983). En av revisorerna beskrev hur han inte haft tillgång till en formell- eller 

informell mentor utan fått lära sig ”plocka upp egenskaper från de erfarna på egen hand” 

(respondent J). Även om respondenternas erfarenheter skiljer sig åt kring mentorsrelationen 

framträder en ömsesidig förståelse om att någon form av mentorskap används i samtliga 

respondenters respektive byråer i dagens läge.  

 

Det formella mentorskapet innebär att en organisation utser en mentor till en adept (Siegel 

m.fl., 1995). En konsensus uppkommer kring respondenternas svar då de beskriver att det 

finns någon form av upprättat mentorssystem. Samtliga adepter blir tilldelade en erfaren 

revisor som de kan vända sig till i deras respektive byråer. Även om det förekommer olika 

benämningar på fenomenet är det en process som samtliga byråer använt sig av under en 

längre tid. Respondent D; ”Jag har inte haft en mentor på det sättet som man ska ha, men jag 

har ju haft en fantastisk chef och handledare”. Respondent A väljer att benämna mentorn för 
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en coach och beskriver att det svenska mentorssystemet inte är lika etablerat som i 

ursprungslandet.  

 

”När det gäller coachning är det bättre i [ursprungsland]. Alltså, här är det mindre 

strukturerat. Men på andra sidan är de viktigaste människor de som litar på dig på 

början, de som vågar ehh, att vill jobba med dig även om man kan allt”  

 

Anledningen till varför revisorernas respektive byråer inte delar samma tradition av 

mentorskap som tidigare studier beskriver upplevs bero på byråernas förutsättningar. Det vill 

säga att behovet av mentorskap varierar i de olika byråerna till följd av deras storlek. I de 

större byråerna är behovet av mentorskap starkare då konkurrensen mellan revisorerna är 

högre vilket kräver en mer etablerad mentor ”som håller upp dig ungefär ”(respondent D). 

Således finns det inte ett högt behov av fenomenet i mindre byråer där liknande konkurrens 

mellan revisorerna inte existerar.  

 

Det framgår från samtliga respondenter att syftet med mentorskap är att hjälpa efterföljaren 

genom att agera som en förebild och vägleda efterföljaren inför kommande karriärnivåer 

(Herbohn, 2004). Respondent E beskriver mentors roll som, ”en mentor för mig innebär lite 

annat också, då ska man kunna… aa ..prata om precis allt och ge tips åå inte bara i yrkeslivet 

utan även externt då”. Respondent K beskriver att mentorn är ”någon som man ska få stöd och 

hjälp av de första åren och som kan ge konstruktiv feedback på det arbete man gör”. Mängden 

hjälp respondenterna har fått från sina handledare varierar vilket har lett till att åsikterna om 

vad mentorn har betytt för deras karriärer skiljer dem åt. Respondent M beskriver att hans 

mentor ”väglett mig i en riktning som gynnat min karriär och samtidigt som han lärt mig att 

bygga relationer med klienter och medarbetare”. Resonemanget alstrar en uppfattning om att 

relationen mellan adept och mentor varit god då respondenten upplever att mentorn arbetat för 

respondentens bästa. Siegel m.fl.(1995) beskriver att mentorskap fokuserar på att skapa 

personliga relationer mellan nyanställda och övrig personal. Vi även se att det förekommer 

mentorsrelationer i högre nivåer i vissa respondenters byråer. Byråerna försöker tillgodose 

efterföljarnas personliga strävanden. Det finns därför även ett informellt mentorskap i de 

högre nivåerna där mentorn själv upptäcker och jobbar för att stärka en efterföljares 

kompetens. I vissa fall kan efterföljaren själv söka upp en specifik mentor och därmed skapa 

ett starkare band mellan mentor och adept (Siegel m.fl, 1995). Nyanställda inträder 

revisionsbranschen under samma nivå med likartade behov. Det formella mentorskapet och 

den sociala trygghet som följer minskar för anställda ju högre upp i hierarkin man kommer. 
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De nyanställda blir mer införstådda med byråns värderingar och tillvägagångssätt ju längre in 

i karriären en individ kommer. Därför kan vi anta att den mer personliga mentorsrelationen 

som uppstår i de högre stadierna underlättar för efterföljarens karriärsutveckling, då relationen 

ser efter adeptens personliga eftersträvanden.   

 

Ur svaren kan man utläsa att mentorskapet finns under en individs utveckling för att tala om 

vad adepten bör jobba vidare med, skapa en möjlighet till karriäravancemang men även för att 

organisationerna använder mentorskapet som ett sätt för att forma individerna utefter 

organisationens egna önskemål. 

 

4.6 Hur den etniska minoritetens möjligheter ser ut i revisionsbranschen  

Respondenterna försöker kontinuerligt förklara och bortförklara hur möjligheterna ser ut för 

den etniska minoriteten ser ut inom revisionsbranschen genom att ge oss tvetydliga svar. 

”Möjligheterna är oändliga för den som vill och vågar satsa på sig själv och sin karriär, 

oavsett etnisk minoritet”(respondent J). Att kunna kommunicera och skriva obehindrat på 

svenska oavsett etnicitet är ett viktigt krav för att kunna arbeta i revisionsbranschen menar 

respondent J. Karriärmöjligheterna för en individ med utländsk bakgrund var sämre i 

branschen för cirka 15 år sedan men att det i dagsläget inte har en effekt på 

karriäravancemanget längre upplevde respondent G. Att ha möjlighet till karriärsutveckling är 

något som finns och förväntas för alla som anställs oavsett etnicitet, att vara och bli en 

påskrivande revisor är ett villkor i anställningsavtalet i byrån respondent D arbetar på. 

Revisorerna skapar uppfattningen om att revisionsbranschen följer med internationaliseringen 

som sker i dagens samhälle. Det vill säga att branschen följer den mångkulturella 

förändringen som sker i det svenska samhället där fler med utländsk bakgrund anses lämpliga 

för professionen. Det framkommer att möjligheterna för den etniska minoriteten är lika god 

som för den etniska majoriteten utifrån respondenternas resonemang. Trots detta uppstår 

tydliga paradoxer som visar att möjligheterna inte är lika goda för alla oavsett etnisk bakgrund 

då flera av respondenterna beskriver hur etnisk skevt det är på deras respektive arbetsplatser. 

Respondent B uttrycker sig på följande sätt:  

 

”Ja alltså, inom [byrå] är det goda, minst lika goda som för en som är född i Sverige 

och alltså har ett svenskt ursprung. Men däremot så är det klart om man tittar på 

toppen så är det precis som med kvinnor och män, att vi har, alltså vi har fler kvinnor 

än män men på de lägre nivåerna, men när vi kommer upp till antalet directors och 

partners och i styrelsen, då är majoriteten män. Och det kan man väl säga att, det kan 
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ju, jag kan ju se att vi har ganska många med annan etnisk bakgrund än svensk på 

nyanställda och upp till, alltså som är kvalificerade revisorer, men även där så 

minskar det ju så att det är färre i toppen som har annan etnisk bakgrund.” 

 

 

Respondent B berättar att det har skett en ökning av nyanställda med utländsk bakgrund inom 

byrån han arbetar på. Trots detta, är den etniska minoriteten fortfarande proportionellt färre i 

de ledande positionerna i relation till hur många de är som representerar de lägre nivåerna. 

Detta har flera utav respondenterna upplevt inom sina respektive arbetsplatser. Resonemanget 

kan kopplas samman med Lupu (2012) och Lowe (2001) studier som visar att kvinno- och 

den etniska minoriteten förblir färre i de ledande positionerna i relation till hur många de är på 

de lägre positionerna. Känslan av att vissa revisorer kontinuerligt försöker bortförklara 

verkligheten kring hur möjligheterna ser ut för den etniska minoriteten inom 

revisionsbranschen uppstår. Respondent K resonerade att skevheten kan bero på att individer 

med utländsk bakgrund inte söker sig till yrket då yrket inte anses passa vissa utländska 

kulturer ”där familjen kräver jättemycket av privatlivet, då blir det tufft att kombinera det med 

jobbet” (respondent F). Följaktligen uttryckte respondent E att han kan räkna antal anställda 

med utländsk bakgrund på en hand i sin byrå där det finns upp till 350 anställda vilket ger en 

klarare bild på hur karriärmöjligheterna ser ut för minoriteten. En annan respondent beskriver 

möjligheterna för den etniska minoriteten som orättvis och att det är en del av verkligheten, 

”om man jobbar i USA är det samma sak, det är alltid amerikanerna som kommer först” 

(respondent A). Respondenten menar att det alltid är de etnisk svenska som karriärmässigt 

kommer först och att man får acceptera verkligheten där exempelvis homosocialreproduktion 

och diverse människosyner förekommer. Således skapas en uppfattning om att jämställdhet i 

form av mångfald inte förekommer i organisationer där andra prioriteringar finns.  

 

Flera respondenter menar att en individs prestationer och kompetens har en stor betydelse för 

karriärsavancemanget och berättar att de inte känner att de har blivit orättvist behandlade på 

grund av deras bakgrund. Däremot upplever vissa av respondenterna att deras bakgrund kan 

ha varit en anledning till varför de har blivit orättvist behandlande i flera sammanhang och 

känt att de behövt prestera mer än sina etnisk svenska kollegor under karriären. Detta skapar 

en föreställning om att en individ ”måste acceptera att man är en utlänning” (respondent A) 

samt ”känna och visa att jag är minst lika duktig som mina kollegor” (respondent I). Utifrån 

respondenternas resonemang kan de skilda åsikterna således bero på de enskilda byråernas 

storlek, geografiska förhållanden, prioriteringar, organisationens förutsättningar, värderingar 



 
34 

 

och normer, men även för att de flera respondenter försöker rationalisera skevheten för sig 

själva.  

 

4.7 Sammanfattning av analysen 

Samtliga revisorer beskriver begreppet mångfald på ett likartat sätt. Vi kan däremot se att det 

finns skilda uppfattningar om hur revisorerna resonerar kring hur deras respektive byråer 

prioriterar mångfald i organisationen. Vidare fortsätter respondenterna att ge tvetydiga svar 

kring hur karriärmöjligheterna ser ut för den etniska minoriteten. Det uppstår paradoxer och 

motsättningar som kan minska trovärdigheten på respondenternas svar. En god 

organisationskultur är viktigt för samtliga respondenter för att det skapar en god 

sammanhållning mellan alla medarbetare. Detta leder i sin tur till att respondenterna har 

kunnat anpassa och identifiera sig med organisationens kultur, normer och värderingar. Fastän 

merparten av respondenterna anser att stereotypen av en revisor har moderniserats får vi 

uppfattningen om att stereotypen präglar branschen idag. Avslutningsvis visa det sig att 

mentorskap och ett socialt nätverk kan ha diverse effekter på en individs karriär beroende på 

hur omständigheterna ser ut. Att växa upp i ett mångkulturellt i ett mångkulturellt samhälle 

kan ge en individ ett större nätverk samtidigt som nätverket även kan begränsas.  
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Diskussion och slutsats 

Kapitel 5 
I detta slutliga kapitel kommer syftet med studien att besvaras utifrån respondenternas 

erfarenheter. Kapitlet kommer sedan att redogöra för de teoretiska bidragen och 

begränsningar för att avslutningsvis ge ett förslag till framtida forskning. 

 

5.1 Hur revisorer konstruerar karriärsutveckling i relation till etnicitet 

Tidigare forskning visar hur professionella organisationer innehar diverse krav som måste 

uppfyllas innan en individ får tillträda professionen (Brante, 1988; 2005; 2009; Alderighi & 

Piga, 2014). Den svenska revisionsbranschen består av 148 bolag som tillsammans innefattar 

2984 auktoriserade revisorer (Revisorsnämnden, 2015). Utformningen av karriärnivåerna 

mellan revisionsteamen skiljer sig åt beroende på organisationernas storlek och komplexitet. 

Studier visar hur de demografiska egenskaperna hos en individ kan influera en arbetsgivares 

val av anställd och vem arbetsgivaren väljer att tilldela karriärmöjligheter (Umans, 2008). 

Glastakseffekten är ett begrepp som beskriver att minoriteter hindras att ta sig vidare i 

karriären trots adekvat utbildning och arbetslivserfarenheter. Däremot har tidigare studier i 

stort sett ignorerat underpresentationen av etniska minoriteter i revisionsbranschen, inte minst 

i Sverige. Syftet med studien var således att skapa en djupare förståelse kring hur 

auktoriserade revisorer med utländsk härkomst konstruerar karriärsavancemang i relation till 

etnicitet utifrån deras erfarenheter. Utifrån studiens syfte har vi kommit fram till att 

respondenterna konstruerar karriärsutvecklingen för en individ med utländsk bakgrund på 

olika sätt. I studien har vi använt oss utav olika teorier för att få en djupare förståelse kring 

studiens syfte och problemformulering. Vi har valt att fokusera på teorier som mångfald, 

socialisering, nätverk och mentorskap för att få en förståelse om hur respondenterna 

konstruerar karriärsavancemang i relation till etnicitet.  

 

Utifrån de olika resonemangen kan vi se skillnader mellan respondenternas upplevelser. Vi 

ser ingen tydlig relation mellan karriärsavancemang och etnicitet till följd av respondenternas 

tvetydiga svar. I vissa sammanhang kan etnicitet spela en stor roll och i andra sammanhang 

kan det inte alls ha en lika stor betydelse. Allt beror på förutsättningarna och 

omständigheterna som råder. Genom det empiriska materialet som samlats in får vi däremot 

uppfattningen om att respondenterna vid flera tillfällen försöker förklara och bortförklara de 

olika förutsättningar, orättvisor och hinder som finns.  Att karriärmöjligheterna inom 
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revisionsbranschen är lika goda för alla oavsett etnicitet som merparten av respondenterna 

hävdar, anser vi inte är så trovärdigt till följd av flera motsägelser som uppkommit under 

respondenternas upplevelser och resonemang. Vi antar att merparten av respondenterna 

kontinuerligt försöker bortförklara glastakseffekten, homosocial reproduktion med en 

meritokratisk logik. Det vill säga att de försöker bortförklara verkligheten genom att 

rationalisera skevheten för sig själva. Vi upplever även att flera respondenter beskriver deras 

respektive byråer som mångkulturella på grund av det förändringsarbete som bedrivs. Även 

om det inte uttalades direkt kan vi anta att de byråer som anställt fler med utländsk bakgrund 

fortfarande inte anställer de i lika stor mån som individer med svensk bakgrund. I en firma 

med 350 anställda har grupperingar förmodligen skett även om mångfaldsfrågan tagits upp i 

organisationerna och respondenterna fått för sig att frågan behandlas är i fallet inte håller så. 

Till följd av antagandet skapas en uppfattning om att byråerna vrider på verkligheten (Ng & 

Burke, 2005), genom att få respondenterna till att tro att ett mångfaldsarbete bedrivs.  

 

Det är en god organisationskultur i samtliga respondenters byråer. Respondenternas resonerar 

kring hur de har anpassat sig till organisationen som råder i byråerna genom att förvärva vissa 

attityder, beteenden och kunskaper (Fang m.fl, 2011). Samtliga respondenter upplever att de 

har identifierat sig med en roll som passar deras sociala tillhörighet. Däremot antar vi att 

revisionsbranschen fortfarande präglas av diverse stereotyper och människosyner.  Det sociala 

nätverket och mentorskapet är processer som respondenterna lyfter fram som väsentliga för en 

individs karriärsutveckling. Men däremot uppstår skilda meningar kring respondenternas 

upplevelser och resonemang om hur en individs etnicitet kan ha haft en effekt på processerna. 

Det vill säga att respondenterna har upplevt att deras härkomst har begränsat deras nätverk, 

men även att härkomsten bidragit till en mer diversifierad kundkrets. Vi upplever att en 

individs härkomst kan ha diverse effekter till följd av omständigheterna och sammanhangen 

som råder, då det är blandade känslor om att respondenternas etniska ursprung har haft en roll 

vid nätverksutvecklingen.   

 

Även om det förekommer skilda meningar, resonemang och upplevelser och meningar har 

förståelsen kring hur auktoriserade revisorer med utländsk bakgrund konstruerar 

karriärsavancemang i relation till etnicitet utifrån sina egna erfarenheter ökats. Avslutningsvis 

kan vi dra slutsatsen om att möjligheterna är olika beroende på vilken firma en individ arbetar 

på men även hur de externa omständigheterna ser ut.  
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5.2 Studiens bidrag 

5.2.1 Teoretiskt bidrag 

Studien har bidragit med en djupare förståelse kring hur revisorer med utländsk härkomst i 

Sverige konstruerar karriärsavancemang i relation till etnicitet. Då tidigare forskning 

fokuserat på minoritetsstrukturer i organisationer och inte hur en revisor konstruerar 

karriärsutveckling i relation etnicitet kan denna studie anses ha bidragit till att fylla en 

forskningslucka.  

 

5.3.1 Socialt & etiskt bidrag 

Minoriteters karriärsavancemang är något som forskats och studerats mycket i tidigare 

studier. Minoriteters karriärsproblem brukar beskrivas genom det så kallade glastaket. Då 

tidigare studier fokuserat på att beskriva minoriteters karriärsproblem har denna undersökning 

fokuserat på att bidra till hur auktoriserade revisorer med utländsk bakgrund ritar upp deras 

karriärsutveckling med hänsyn till deras etnicitet. Då tidigare studier fokuserat mycket på 

underrepresentation av ledande kvinnor och i stort sätt ignorerat den etniska minoritetens 

karriärsutveckling har vår studie bidragit till en ökad kunskap om hur revisorer konstruerar sin 

egna karriärsavancemang i relation till deras etnicitet. Denna studie lyfter fram etniska 

minoriteters upplevelser av deras karriärsavancemang i revisionsbyråer vilket väcker 

människors intresse om ämnet. Att titta på hur organisationer på den svenska 

arbetsmarknaden arbetar för ökad mångfald och integration ur företagsledningars perspektiv 

är inte etiskt försvarbart då det kan skapa en snedvridning av verkligheten. Denna studie har 

genom respondenternas upplevelser gett en ny syn på hur karriärsutvecklingen för den etniska 

minoriteten ser ut i revisionsbranschen. 

 

5.4 Studiens begränsningar 

Studiens urval bestod av cirka 2,5 % av 2984 auktoriserade revisorer vilket medförde 

svårigheter att nå ut till en stor mängd respondenter. Studiens resultat baserades på tretton 

revisorer. På grund av geografiska och tidsmässiga begräsningar från vår och revisorernas 

sida, har det inte varit möjligt att nå ut till ett större urval av respondenter. Då studiens syfte 

var komplex hade ett större urval av respondenter varit eftertraktad. Vi fick även ta hänsyn till 

att revisorerna var inne i en intensiv period och hade ställt upp i flera tidigare intervjuer vilket 

resultera i kortare intervjuer än vad vi hade önskat.Vi har även upplevt att respondenterna 
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tyckte att det var svårt att kritisera byråerna de arbetar i då de ibland stannade upp mitt i en 

mening för att omformulera sig vilket leder till att deras trovärdighet ifrågasätts.  

 

5.5 Förslag till vidare forskning 

Då denna studie har valt att skapa en djupare förståelse för hur auktoriserade revisorer med 

utländsk bakgrund konstruerar karriärsavancemang, hade fenomenet varit intressant att 

undersöka ur redovisningsassistenters perspektiv. Det vill säga hur redovisningsassistenter 

med utländsk bakgrund som befinner sig i det första karriärsteget, konstruerar sina 

möjligheter till karriärsutveckling i revisionsbranschen. Då det förekommer 

urvalsbegränsningar i vår studie hade redovisningsassistenternas synvinkel varit intressant att 

omfamna då urvalet på utländska redovisningsassistenter är större. Då empiriinsamlingen i 

studien genomfördes via telefonintervjuer hade en framtida undersökning utföras via 

personliga intervjuer om det är möjligt. Personliga intervjuer hade ökat validiteten i 

undersökningen. Om geografiska begränsningar hade uppstått hade den framtida forskningen 

även kunnat utföras via en kvantitativ metod. En enkät hade exempelvis omfamnat ett större 

urval av respondenter vilket hade skapat en möjlighet för generalisering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
39 

 

Källförteckning  
 

Adriana, P., & Manolescu, I. (2006). Gender discrimination in Romania. Journal  

of Organizational Change Management, 19(6), 766-771. 

Alderighi, M., & Piga, C. A. (2014). Selection, Heterogeneity, and Entry in Professional 

Markets. Journal of Economics & Management Strategy, 23(4), 925-951. 

Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. Stockholm: Liber AB. 

Alvehus, J., & Spicer, A. (2012). Financialization as a strategy of workplace control in 

professional service firms. Critical Perspectives on Accounting,23 (7), 497-510. 

Alvesson, M. (2002). Understanding Organizational Culture. London: SAGE Publications Ltd 

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflection; vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. (2., [uppdaterade] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Alvesson, M., & Sveningsson, S. (2008). Förändringsarbete i organisationer: om att utveckla 

företagskulturer. Malmö: Liber.  

Anderson-Gough, F., Grey, C., & Robson, K. (2001). Tests of time: organizational time-

reckoning and the making of accountants in two multi-national accounting firms. 

Accounting, Organizations and Society, 26(2), 99-122. 

Anderson-Gough, F., Grey, C. & Robson, K. (2005). “Helping them to forget..” the 

organizational embedding of gender relations in public audit firms. Accounting, 

Organization and Society, 30, 469-490. 

Ashforth, B och Fried, Y (1988). The Mindlessness of Organizational Behaviors. Human 

Relations, 41(4), 305-32 

Bassett‐Jones, N. (2005). The paradox of diversity management, creativity and 

innovation. Creativity and innovation management, 14(2), 169-175. 

Baumgartner, M.S. & Schneider, D.E. (2010). Perceptions of women in management: A 

thematic analysis of racing the glass ceiling. Journal of Career Development, 37 

(2), 559- 576. 

Brammer, S., Millington, A., & Pavelin, S. (2007). Gender and ethnic diversity among UK 

corporate boards. Corporate Governance: An International Review, 15(2), 393-403. 

Brante, T. (1988). Sociological approaches to the professions. Acta Sociologica, 31(2), 119-

142. 

Brante, T. (2005). Om begreppet och företeelsen profession. Tidskrift för Praxisnära 

forskning, (1). 



 
40 

 

Brante, T. (2009). Vad är en profession? Teoretiska ansatser och definitioner. Vetenskap för 

profession, 15-34. 

Bryman, A och Bell, E (2005): Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber 

Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2011). Diagnosing and changing organizational culture: 

Based on the competing values framework. John Wiley & Sons. 

Carrington, T. (2010). Revision. (1. uppl.) Malmö: Liber. 

Chen, B. & Krauskopf, J. (2013). Integrated or Disconnected? Examining formal and informal 

networks in a merged nonprofit organization. Nonprofit Management & Leadership, 23(3), 

325-345.  

Collin, S-O., Broberg, P., Umans, T., Nilsson, E., & Olsson, S. (2015). Organization Culture 

and Well-Being of Swedish Auditors. Conference paper, presented at the 38th 

Annual Congress of the European Accounting Association (EAA), April 28th–30th 

2015, Glasgow, Scotland. 

Cook, A., & Glass, C. (2014). Above the glass ceiling: When are women and racial/ethnic 

minorities promoted to CEO?. Strategic Management Journal, 35(7), 1080-1089. 

Cooper Jackson, J. (2001). Women middle managers´ perception of the glass ceiling. Woman 

in Management Review, 16 (1), 30-41. 

Cox, T. H., & Blake, S. (1991). Managing cultural diversity: Implications for organizational 

competitiveness. The Executive, 45-56. 

Crenshaw, K. (1995) Critical race theory: The key writings that formed the movement. The 

New Press. 

Denscombe, M. (2012). Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Fang, R., Duffy, M. K., & Shaw, J. D. (2011). The organizational socialization process: 

Review and development of a social capital model. Journal of Management, 37(1), 

127-152. 

Fearfull, A., & Kamenou, N. (2010). Work and career experiences of ethnic minority men and 

women. Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 29(4), 325-

331. 

Flaa, P., Hofors, D., Holmer-Hoven, F., Medhus, T., & Ronning, R. (1998). Introduktion till 

organisationsteori. Lund: Studentlitteratur. 

Frank, J. (2006). Gay glass ceiling. Economica, 73(291), 485-508. 

Giddens, A., & Sutton, P. W. (2014). Essential concepts in sociology. John Wiley & Sons. 



 
41 

 

Grey, C. (1998). On being a professional in a “Big Six” firm. Accounting, Organizations and 

Society, 23(5), 569-587. 

Gummesson, E. (2000). Qualitative methods in management research. (2. Ed.) Thousand 

Oaks, Calif.: Sage 

Hanlon, G. (2004) Institutional Forms and Organizational Structures: Homology, Trust and 

Reputational Capital in Professional Service Firms. Organization, 11 (2), 187-210 

Haslam, S. A., Jetten, J., & Waghorn, C. (2009). Social identification, stress and citizenship in 

teams; a five-phase longitudinal study. Stress and Health, 25(1). 21-30. 

Hogg, M., & Abrams, D. (2001). Intergroup relations: Essential readings. Psychology Press.  

Holgersson, C. (2013). Recruiting managing directors: doing homosociality. Gender, Work & 

Organization, 20(4), 454-466 

Holme, I.M & Solvang, B.K (1997). Forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 

Herbohn, K. (2004). Informal mentoring relationships and the career processes of public 

accountants. The British Accounting Review, 36 (4), 369-393. 

Kamkatwong, S., & Kleiner, B. H. (2001). Discrimination in the financial industry. Equal 

Opportunities International, 20(5/6/7), 70-73. 

Kenny, E. J., & Briner, R. B. (2010). Exploring ethnicity in organizations. Equality, Diversity 

and Inclusion: An International Journal, 29(4), 348-363 

Kilduff, M., & Brass, D. J. (2010). Organizational social network research: Core ideas and 

key debates. The Academy of Management Annals, 4(1), 317-357. 

Kram, K. (1983) “Phases of the mentor relationship”, i: Academy of Management Journal, 

26(4), 608-625 

Kwok Wai Wong, J., & HQ Lin, A. (2014). Construction workplace discrimination: 

Experiences of ethnic minority operatives in Hong Kong construction 

sites. Engineering, Construction and Architectural Management, 21(4), 403-420. 

Lange, A., & Westin, C. (1981). Etnisk diskriminering och social identitet. Stockholm: Liber 

Lin, N. (2002). Social capital: a theory of social structure and action (structural analysis in the 

social sciences). 

Lowe, D. J., Reckers, P. M., & Sanders, D. (2001). The influence of gender, ethnicity, and 

individual differences on perceptions of career progression in public 

accounting. International Journal of Auditing, 5(1), 53-71. 

Lupu, I. (2012). Approved routes and alternative paths: The construction of women's careers 

in large accounting firms. Evidence from the French Big Four. Critical 



 
42 

 

Perspectives on Accounting, 23(4), 351-369. 

Maume, D. J. (1999). Glass ceilings and glass escalators occupational segregation and race 

and sex differences in managerial promotions. Work and Occupations, 26(4), 483-

509. 

Maister, D.H. 1993. Managing the professional service firm. New York: The Free Press  

May, T. (2001). Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur. 

Merchant, K.A., Van Der Stede, W.A. (2012). Management Control Systems. Harlow:  

Pearson Education. 

Ng, E.S.W., Burke, R.J. (2005). Person-Organization Fit and the War for Talent: Does  

Diversity Management Make a Difference. The International Journal of Human 

Resource Management, 1195-1210. 

Patel, R., & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. 

Ragins, B.R. & Cotton, J.L. (1996). Jumping the hurdles: Barriers to mentoring for women in 

organizations. Leadership and Organization Development Journal, 17, 37-41 

Robson, K., Anderson, F., & Grey, C. (2001). Tests of time: organizational time-reckoning 

and the making of accountants in two multi-national accounting firms. Accounting, 

Organizations and Society, 26(2), 99-122 

Rooth, D. O. (2001). Etnisk diskriminering och “Sverige-specifik” kunskap. Ekonomisk 

debatt, 29(8), 535-546.  

Revisorsnämnden. (n.d). Utbildning. Hämtat 3 maj 2015 från Revisionsnämnden: 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/bli_revisor.html 

Revisorsnämnden. (n.d). Statistik. Hämtat 3 maj 2015 från Revisionsnämnden: 

http://www.revisorsnamnden.se/rn/showdocument/documents/statistik/lopande/201

5/statistik_150302.pdf 

Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2009). Research methods for business students. 

Edinburgh: Pearson Education Limited 

Schein, E. H. (1990). Organizational culture (Vol. 45, No. 2, p. 109). American 

Psychological Association. 

Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership (Vol. 2.). John Wiley & Sons. 

Seibert, S. E., Kraimer, M. L., & Liden, R. C. (2001). A social capital theory of career 

success. Academy of management journal, 44(2), 219-237. 



 
43 

 

Siegel, P.H., Rigsby, J.T., Agrawal, S.P. & Leavins, J.R. (1995) Auditor Professional 

Performance and the Mentor Relationship within the Public Accounting Firm.  

Accounting, Auditing & Accountability, 8, 3-22. 

Smith P., Caputi P. & Crittenden N. (2012). How are women´s glass ceiling beliefs related to 

career success?. Career Development International, 17 (5), 458-474 

Tajfel, H. (red.) (1978). Differentiation between social groups: studies in the social 

psychology of intergroup relations. London: Academic Press. 

Teorell, J., & Svensson, T. (2007). Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod. 

Stockholm: Liber. 

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. (2., [omarb.] uppl.) Stockholm: Liber 

Umans, T. (2008). Ethnic identity, power, and communication in top management teams. 

Baltic Journal of Management, 3(2), 159-173. 

Verkuyten, M. (2005). The social psychology of ethnic identity. European Monographs in 

Social Psychology. New York: Psychology Press 

Von Nordenflycht, A. (2010). What is a professional service firm? Toward a theory and 

taxonomy of Knowledge-intensive firms. Academy of Management Review, 35(1), 

155-174. 

Wasserman, S., & Galaskiewicz, J. (Eds.). (1994). Advances in social network analysis: 

Research in the social and behavioral sciences (Vol. 171). Sage Publications. 

Yang, A. S. (1997). Trends: Attitudes toward homosexuality. Public Opinion Quarterly 

Yin, R. K. (2013). Case study research: Design and methods. Sage publications. 

Ödman, P. (2001). Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. Stockholm: 

ePan/Norstedt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
44 

 

Bilaga 1 - Intervju frågor 

 
1. Innan vi börjar så undrar vi om vi Får lov att spela in intervjun? 

2. Vill du vara anonym i vår uppsats? 

3. Vad har du för eftergymnasial utbildning? 

4. Hur länge har du arbetat på…? Och i branschen? 

5. Hur skulle du beskriva dig själv som person? Som revisor? 

6. Kan du beskriva din karriär som revisor, från redovisningsassistent till din nuvarande 

befattning?   

7. Ingår du i ett socialt kontaktnätverk? Har du ökat ditt nätverk under arbetet?  

8. Hur skulle du beskriva kulturen och klimatet på din arbetsplats?    

9. Har tillgången till en mentor spelat en roll för din karriär? 

10.  Vad är mångfald för dig?  

11. Anser du att din arbetsplats arbetar för mångfald? 

12. Hur ser den stereotypa bilden av en revisor ut?  

13. Hur anser du att karriärs möjligheter ser ut för den etniska minoriteten? Inom .. och 

branschen? 

14. Hur upplever du att din personliga identitet passar in i revisionsbranschen? 

15. Varför tror du att det är så få revisorer med utländsk bakgrund i revisionsbranschen?  

16. Vilka egenskaper har varit mest betydelsefulla för dig för att kunna nå dit du är i dag?  
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Bilaga 2 – Utdrag ur transkribering av respondent E 

I - Så har detta spelat någon roll för din karrär? 
R- jaja absolut, eeh det tror jag. jag personligen tror, men uppsala är relativt stor stad, det är 

Sveriges fjärde största stad. Efter fem år så kände jag att aaa men man känner sig ganska 

mättad. Så jag tror att det var ganska bra för min karriär att komma ut att aa a beredda mitt 

nätverk och även arbeta med nya uppdrag här i Göteborg. Jag har ju klienter här som 

egentligen har uppsala koppling också. Aa. 

I- Har du haft tillgång till en mentor under din tid som revisor? 
R- Näe, det har jag inte haft. eeehh det vi har internt det är att vi, ee när man börjar har man 

en handledare under första veckorna för att du ska komma in i jobbet. Sen så har du en coach 

som du emellanåt har avstämningar och..`?. Men just en mentor har jag saknat eee jag tror nog 

att det skulle nog barat gynnat dig tidigare i din karriär som man skulle arbete mot.   

I- är det här ovanligt att man inte blir tilldelad en mentor, när man kommer in i arbetet? 

R - Ehh som jag sa så blir vi inte ju tilldelade en mentor utan vi har en handledare men sen så 

har vi en coach som ska vara som en mentor. Men en mentor för mig innebär lite annat också, 

då ska man också kunna aa prata om precis allt och ge tips åå inte bara i yrkes livet utan även. 

Nej jag menar inte bara just företagen utan jag menar externt då också. 

I - Jaa mmhmm precis.  

Åå hur skulle du kunna beskriva kulturen och klimatet på din nuvarande arbetsplats`? 
R - Revisionsbranschen... 

I - Mhmm 

R - Det är ganska intensivt och eee, det är ett ganska (?) det är väldigt ee väldigt mycket 

redovisningsassistenter och sen ju högre upp du kommer i gradesen desstu färre personer blir 

det. Det är så att man kommer in som redovisningsassistent ee det är väldigt tufft eee många 

ee börjar som redovisningstjänst för att det är aa men vi erbjuder en väldigt bra utveckling.  

Efter några år såå väljer väldigt många att byta, andra väljer att stanna kvar för att de trivs i 

yrker (I- mhhmm)  

- R - så är det något annat ni tänker på när ni säger företagskultur och klimat? 

I - Nej det är så att vi vill bara veta om det är en hierarkisk kultur eller hur det ser ut men du 

svarar på frågan med andra ord där.  

R- Aa men dee dee hierarkisk är det ju men , jag upplever inte det. Det är ganska högt i takt, 

så att jag kan ee, precis som jag pratar med en delägare i företaget kan jag prata med andra i 

företaget. Så det är inte så strikt utan det är väldigt högt i tak utöver det.  

I - mhhm jaa, det är faktiskt någonting vi hört från några av de tidigare revisorer som vi 

intervjuat och det ser faktiskt ut så i deras byråer också.  

Men om vi går in lite så här på frågor som passar in lite mer på vår inriktining här, så vill vi 

börja med vad är mångfald för dig?  
R - Mångfald för mig, det är en svår fråga ehhh. jag själv är ehh född i Sverige men mina 

föräldrar är ja syrier och jag är uppvuxen i en förort i Göteborg som har varit väldigt mycket 

mång kulturellt och ee för mig handlar mångfald om egentligen om olikheter alltså om 

individer och att man skall respektera att människor kommer från olika håll men även att man 

har olika tankesätt. 

I - mhhmm, både jag och min klasskamrat känner igen oss i det du säger här. Men sen så 

undrar vi om din arbetsplats arbetar för mångfald? Är det en fråga som dykt upp så här under 

arbetet? 

R  - Ja när man pratar om mångfald såå brukar man prata mycket om jämnlikhet på min 

arbetsplats, då har det varit just mycket kvinnor och män (svårt att höra) det handlar om vilka, 

ja asså hur stor del som representeras av jaa bland delägarna och även då i styrelsen i 

företagen. O det arbetar man för ju, det är för att.. nu vet jag inte exakt men jag skulle nog 
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vilja påstå att det är majoriteten kvinnor som är normalt inom företag därför arbetar man ju 

också för att spegla hur ledningen ser ut just för att lönerna ska bli mer rättvisande. 

I- Mhmm 

 Men sen om man pratar om mångfald vad gäller folk  med etnisk ursprung och eee i företaget 

så har det dykt upp i ett enstaka tillfällen då vi haft lite större möten då har det kommit någon 

som pratar om det vid en små tillfällen. Men där kan jag känna att eee, företagen skulle kunna 

jobba mer mot, för att jag har ett annat ursprung och helt annan förståelse. På grund av att jag 

är uppvuxen alltså i ett multikulturellt område, jag skulle vilja se det som en aa en styrka 

jämfört med någon som inte har växt upp i ett multikulturellt område.  

Jag tror att revisionsbranschen framåt då, kommer kunna stärkas. Speciellt byråerna då just 

för dem här bakgrunderna. För att man får tänka och ta företagsvärlden består inte enbart av 

svenskar utan det är väldigt många med en annan etnisk bakgrund  

I - Mhmm Precis 

R- Det är väldigt många med en annan etnisk bakgrund som driver företag idag, och jag tror 

att jag har eehh en större förståelse för just de här individerna som driver företag, men det 

behöver inte vara så heller. vi har väldigt många Svenskar (hörs inte)... Jag tror att man skulle 

kunna anställa fler, som ni ser i mailet innan så finns det många med invandrar bakgrund som 

jobbar på revisions byråer. Om man säger i aa på mitt kontor så kan man räkna  dem och falla 

på  

I - Aa precis en hand 

R - AA precis, och det är ändå ju av 350 anställda just på mitt kontor. Och det har varit en del 

diskussioner ... jag vet inte om det har varit utåt iallafall ..men mycket bland anställda att man 

har fått kritik för att man inte har anställt en med utländsk bakgrund för att ee men att då är 

det många som hävdar att företaget speglar hur det ser ut på universitetet. Om man säger att 

det är  5% invandrare på universitetet och det är det man måste spegla på arbetet.  

I - Aa precis , men det är just det de inte gör här.  

R- Jag vet faktist inte om, jag skulle inte vilja tro att det stämmer för att jag vet att det är 

många med utländsk bakgrund som studerar och som vill komma in just som revisor. Varför 

dem inte blivit anställda kan vara ju för att de inte är tillräckligt duktiga jämfört med dem med 

svensk bakgrund. Så det är en väldigt svår fråga och så där.. Men jag tror att det handlar mer 

om öppenhet och så här, framför allt också att invandrare ska våga söka för att jag tror att det 

är så här att de är många studenter med utländsk bakgrund som säger att aa men det är inte ens 

lönt att söka för att vi kommer inte få jobbet och att de kommer hellre anställa svenskar. 

Jag tycker att det är fel inställning, jag tror att det handlar om att bryta barriärer och visa att 

man är minst lika duktig och även visa sina styrkor för att man har den bakgrunden man har.  

 

I- aa precis, de här svaret besvarade lite av vår fråga som vi har här näst.. hur ser din 

stereotypa revisor ut? 

R- jag har ingen stereotyp eftersom jag är i själva yrket. om man säger så att på mitt kontor är 

vi 170-180 revisorer och där så har du människor med olika personligheter och olika arbeten. 

jag tror att det är svårt att säga alltså vad en stereotyp är för en revisor. En människa kan ha 

olika egenskaper, det finns människor som är sociala och andra är mer analytiska. Sen så kan 

det finnas människor som har både och aa du förstår vad jag menar.. 

I- Aa absolut 

R - vill du ha en stereotyp så får du fråga någon som betraktar oss utifrån, en klient eller 

något. 

I - Det är just det hur kunder ser på er, ser de på er som en tråkig 50-talist med glasögon 

och grå  kostym eller`? 
R - Aa det är ju den bilden om man ska göra en karikatyr men jag skulle vilja påstå att den 

inte stämmer idag. Den kanske stämmde för 30-40 år sedan för idag har inte alla kostym ens. 
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Ofta försöker man klä sig som klienten, vet man att det är en väldig layback miljö hos 

klienten då kanske inte jag kommer med kostym och slipps hos den här klienten. Men handlar 

det om en advokat byrå då kanske jag har kostym på mig till jobbet och sen så tror jag att det 

har med personerna att göra.  

 

 


