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Förord 
 
Vår kandidatuppsats är skriven vid Högskolan i Kristianstad under höstterminen 

2003. Arbetet med uppsatsen har varit intressant och givande. Det har gett oss lärdom 

om hur könsrollerna ser ut på de olika revisionsbyråerna.   

 

För att kunna genomföra vår uppsats så krävdes det att vi förankrade den befintliga 

teorin med verkligheten. Därför vill vi uttrycka vår tacksamhet till de personer som på 

olika sätt har bidragit till uppsatsen. 

 

Vi vill särskilt tacka de berörda revisorerna på Deloitte & Touche, Ernst & Young, 

KPMG och Öhrlings Price Waterhouse Coopers för de värdefulla och intressanta 

svaren under intervjuerna. Utan er hjälp och vänliga bemötande så hade det inte gått 

att genomföra denna uppsats. 

 

Vi vill rikta ett tack till vår handledare Torbjörn Tagesson, som varit till hjälp under 

arbetets gång. 

 

Sist men inte minst vill vi även tacka våra familjer som har stått ut med oss under den 

här tiden. 

 

Kristianstad, januari 2004 

 

 

 

Ramona Gustafson   Jenny Jansson  
 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 
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Trots att andelen förvärvsarbetande kvinnor har ökat de senaste årtionden så visar statistik från 

revisorsnämnden att andelen kvinnliga revisorer endast är tjugofem procent. 

 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka orsaker och hitta samband till varför inte fler 

kvinnor som arbetar på revisionsbyråer kommer upp i hierarkin och gör karriär. 

Vår problemformulering grundar sig på varför inte fler kvinnor blir auktoriserade revisorer och därmed 

kommer upp i hierarkin, varför stannar de vid att vara revisorsassistenter eller godkända revisorer? Vår 

problemformulering lyder därmed:  

 

Varför kommer inte fler kvinnor upp i hierarkin och gör karriär inom revision? 
- Är det en tidsfråga eller finns det ett ”glastak”? 

 

Eftersom vi har en stark teori om att manliga och kvinnliga egenskaper skiljer sig åt och en svag teori 

om att revisorsyrket kräver typiskt manliga egenskaper så har vi valt att använda oss av en blandning 

av den induktiva och deduktiva ansatsen med en kvalitativ inriktning. 

 

I vår teoridel utvecklar vi vad som menas med glastak och förklarar vad vi menar med tidsfrågan. 

Vidare så tar vi upp vilka kompetenskrav som krävs för en revisor, revisionsprocessen och 

revisionsuppdraget. Slutligen så formar vi våra fem hypoteser utifrån teorier om manligt och kvinnligt. 

 

Vi har valt att göra besöksintervjuer på sju olika revisionsbyråer i två olika stora städer, Kristianstad 

och Malmö. Vår ambition var att intervjua sammanlagt tjugoåtta revisorer, vi fick dock ett bortfall på 

tio revisorer. Vi har utformat tre olika intervjuguider. När vi utformade intervjuguiden så 

operationaliserade vi frågorna utifrån våra fem hypoteser för att få så relevanta svar som möjligt. 

 

I analysen så sammanställde och redovisade vi de arton intervjuerna. Vi analyserade det empiriska 

materialet utifrån de fem uppställda hypoteserna för att kunna förkasta dem eller inte. Detta har lett till 

att vi har förkastat tre av våra hypoteser. 

 

Vår slutsats är att det finns ett glastak i den bemärkelsen att kvinnor väljer att prioritera barn och 

familj, det är inte byråerna som hindrar dem. I dag anställs det lika många kvinnor som män och de 

unga kvinnliga revisorsassistenterna är i större utsträckning benägna att prioritera jobbet än vad de 

manliga revisorsassistenterna är. Detta tycker vi indikerar på att det är en tidsfråga tills fler kvinnor 

kommer upp på högre positioner.  

 
 

Abstract 
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The number of women in Swedish firms of accountant is not lower then the number 

of men, but when we compared the number of chartered auditors, the number of 

women are low compared to men. This is connected to the public debate that is 

mainly emphasising that there are no differences between men and women and 

therefore the sexes should be treated equal. The method used is a qualitative study 

and the primary data was collected through interviews. The respondents consist of 

members, women as well as men, from eighteen auditors in Malmö and Kristianstad. 

The result shows that both male and female characters are needed in the work on the 

firm of accountants. There is a time question, and a glass ceiling that women 

themselves set, which will decide when women will do carrier extension as men do. 

Consequently we draw the conclusion that it is women who have other priorities and 

they are the ones to choose their own situation.  
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I det här kapitlet beskrivs bakgrunden till vårt val av uppsatsämne. Varför kommer 
inte fler kvinnor upp i hierarkin och gör karriär inom revision? – Är det en tidsfråga 
eller finns det ett “glastak”. Vi kommer också att beskriva vår frågeställning och 
syftet med uppsatsen. Till sist beskriver vi uppsatsens disposition. 
 
 
 
1.1  Bakgrund 
 

“… det kan i många fall saknas förståelse för kvinnors sätt att uttrycka sig.” 

(Leth, 1997) 

 

Kvinnorna i vårt samhälle har på mycket kort tid varit med om en genomgripande 

förändring då kvinnor idag har möjlighet att studera, förvärvsarbeta och ta 

chefsansvar. Det är inte konstigt om attityder och värderingar, vilka förändras mycket 

långsamt, inte hinner med i samma takt vare sig hos oss själva eller omgivningen. 

Hinder skapas i första hand inom oss själva, det gäller både kvinnor och män. (Arhén, 

1996) 

 

Andelen sysselsatta kvinnor ökade kontinuerligt under 80-talet, medan andelen 

sysselsatta män, i högre grad än för kvinnorna, har varierat med konjunkturerna. I 

början på 90-talet låg kvinnors och mäns sysselsättning på ungefär samma nivå och år 

2002 var differensen 2,9 procentenheter (män: 79,8 %, kvinnor: 76,1 %). (Statistiska 

Centralbyrån, 2003) Idag finns fler kvinnor än män som har akademisk utbildning och 

så var det inte för tio år sedan. (Leth, 1997) 

 

Revision är en företeelse med gamla anor. Redan år 2000 f.kr fanns det revision i 

Kina där revisorn var en högt uppsatt ämbetsman som var oberoende. Revision kom 

sedan till Sverige när vi fick handelskompanier under 1700-talet. 1912 fick Sverige 

sina första auktoriserade revisorer, en av dem var Oskar Sillén, svensk revisions 

“grand old man”. Den första kvinnliga revisorn hette Thyra Svensson och hon 

auktoriserades 1914. FAR: s Revisionsbok, (2002) 

Det finns olika förväntningar på könen beroende på om det är en man eller kvinna. 

Det förväntas att könen ska syssla med olika saker. Redan som barn behandlas pojkar 

och flickor olika. Pojkar får bilar att leka med och blir klädda i blått. De ska vara tuffa 
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och leka ”hårda” lekar medan flickor leker med dockor och får rosa kläder. De ska 

vara söta och snälla, inte göra för mycket väsen av sig. Redan här formas människan, 

hur man ska vara i sin manliga och kvinnliga roll, det skapas pojkar och flickor som 

senare blir män och kvinnor med olika egenskaper. (Boukovalas & Thorstensson, 

2002)  

 

Redan i skolan får flickor en uppfattning om att de inte är lika mycket värda som 

pojkar. John Eliot, pedagogisk forskare fann i en klassrumsstudie att varje gång en 

flicka försökte få ordet, var pojkarna snabba med att avbryta, förlöjliga och tysta ner 

henne. Det är ofta pojkarna som bestämmer reglerna i klassrummet och att de 

efterföljs av flickorna. Detta bidrar till att flickor drar sig undan och intar den plats 

som de blir anvisade, nämligen i skymundan. Dale Spender, en annan pedagogisk 

forskare konstaterar dock att det går att ändra maktförhållandena i klassrummet 

genom att diskutera med klassen om vem som talar mest, får mest uppmärksamhet 

och så vidare. Pojkarna kanske inte ens är medvetna om att de tar två tredjedelar av 

lektionerna och flickorna får då klara bevis på deras känsla av mindervärde. 

(Lönnroth, 1983)  

 

Män och kvinnor är olika beroende på att vi har olika egenskaper som karakteriserar 

oss. Egenskaperna framkommer genom till exempel arv, uppfostran och miljön. 

Skillnaderna mellan könen kännetecknas av manliga och kvinnliga egenskaper. 

Traditionellt har mannen och manligheten setts som normen och kvinnan som den 

avvikande normen. (Magnusson, 1996) 

 

Pease (1999) anser att män och kvinnor ser på världen med olika ögon. Kvinnor har 

större överblick men ser även små detaljer, de individuella bitarna i pusslet och deras 

relationer till biten bredvid är viktigare än deras spatiala position. Kvinnor fokuserar 

på kommunikation, samarbete, harmoni, kärlek, gemenskap och relationer. Män ser 

föremål och deras förhållande till varandra på ett spatialt sätt, som när de lägger ett 

pussel och deras medvetande är koncentrerat på resultat, mål, status och makt.  

1.2  Problemställning 
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Antalet kvinnor inom revisionsbranschen har ökat men trots detta så är män 

överrepresenterade vad gäller auktorisation och godkännande, siffror från 

revisorsnämnden bekräftar detta. I dag finns det 2485 auktoriserade revisorer och av 

dessa är 662 kvinnor, ungefär en fjärdedel. Vad gäller godkända revisorer så visar 

statistiken att det finns 1789 godkända revisorer och av dessa är 566 kvinnor, ungefär 

en tredjedel. (Revisorsnämnden, 2003) Bland de nyanställda på byråerna är minst 

hälften kvinnor men deras andel minskar dock med antalet år i yrket och med 

ställning och status. (Andersson, 2003) Med tanke på att verkligheten ser ut som den 

gör kan man undra om det är en tidsfråga för kvinnor att komma upp i hierarkin. 

 

Auktoriserade revisorn Kristina Andersson (2003) skriver vidare i sin artikel att män i 

karriären vill ha pengar, makt, yttre status och att produkten är viktigare än innehållet. 

För kvinnor är det tvärtom, de vill göra något bra och vara till nytta för andra och här 

är innehållet viktigare än utanpåverket. En iakttagelse som hon gjort av studenter som 

läser redovisning och revision är att kvinnliga studenter tycker att ämnet verkar 

intressant medan manliga studenter vill göra karriär och tjäna mycket pengar. Detta är 

dock endast att generalisera då det är en helt ovetenskaplig iakttagelse. Vidare skriver 

hon att kvinnor passar som revisorer då de är noggranna och ansvarstagande, trots 

detta ser kåren ut som den gör, med få auktoriserade kvinnor. Hon konstaterar att 

revisionsbranschen behöver fler kvinnor på ledande befattningar för att den ska 

fortsätta att vara välmående och välrenommerad. (Andersson, 2003) 

 

Markus Kallifatides (2002) konstaterade i sin doktorsavhandling: Modern 

företagsledning och omoderna företagsledare att dagens företagsledarideal ligger 

nära ett manligt hjälteideal med rötter i antiken. Han menar på att “tuffingen” som är 

mer intresserad av att sälja än av själva produkten har flyttat fram sina positioner och 

att den som ser produkten som det viktigaste “experten” har tappat fotfästet. I 

avhandlingen så skriver han också att: “Inuti organisationen riskerar människor som 

inte passar in i machomallen att vantrivas och marginaliseras. Andra människor trivs, 

men förstår kanske inte varför”. Man kan här anta att dessa människor som inte passar 

in i många fall är av det kvinnliga könet.  

Vid ett seminarium som genomfördes 2002 med 25 auktoriserade / godkända 

revisorer så beskrev deltagarna omgivningens bild av hur en förmodlig bild av en 
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revisor ser ut. De kom fram till att stereotypen av en revisor är en man som är mellan 

50-55 år, tunnhårig och klädd i rutig kavaj, alltid bärande på en stor och tung portfölj. 

Han är grå i sin framtoning, siffermänniska och har en prickig slips. Andra 

karaktärsdrag som nämndes var “arkivråtta” och “torris”. De konstaterade senare att 

den rätta bilden snarare är en 30-35 årig kvinna eller man med grå kostym utom på 

fredagar när det är causual som gäller och att revisorn är social, påläst och nyfiken. 

 

En annan tydlig uppfattning var att revisorsyrket undan för undan håller på att bli ett 

kvinnoyrke som i sin tur kan leda till lägre lönesättning. Kan detta tyda på att 

kvinnliga revisorer är mindre värda för klienten? Vem kan då göra någonting åt detta? 

Det är först och främst en intern fråga på revisionsbyrån enligt artikeln. (Bergqvist, 

Brännström & Ström, 2003) 

 

I Balans uppmanar den avgående nämndledamoten Stig Nilsson att kvinnorna själva 

måste ta tag i situationen. Ni måste vilja och våga sticka ut hakan och utmana de 

mansdominerande strukturerna. Samtidigt som han konstaterar att det inte blir lätt då 

traditionens makt är stark. Han anför vidare att om man inte bryter mönstret nu så kan 

det dröja många år. (Nilsson, 2001) 

 

Dagens företag är skapade av män för män som Gunilla Arhén uttrycker sig. Hon 

ställer sig frågan: Tvingas kvinnliga chefer bli manskopier för att accepteras? (Arhén, 

1996) Är det helt enkelt så att det finns en naturlig spärr för kvinnor, kommer det 

alltid se ut som det gör? Finns det ett så kallat “glastak” för kvinnor? Det har talats 

om ett glastak i bolag som hindrar kvinnor från att avancera i hierarkin. Det finns en 

teori om att kvinnor måste vara skickligare än män för att bli befordrade. (Groot, 

1996)   

 

Vår problemställning grundar sig på varför inte fler kvinnor blir auktoriserade 

revisorer och därmed kommer upp i hierarkin, varför stannar de vid att vara 

revisorsassistenter eller godkända revisorer?  

 

Vår problemställning lyder därmed: 
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Varför kommer inte fler kvinnor upp i hierarkin och gör karriär inom 

revision? 
 

- Är det en tidsfråga eller finns det ett “glastak”? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med vår kandidatuppsats är att undersöka orsakerna och hitta samband till 

varför inte fler kvinnor som arbetar på revisionsbyråer kommer upp i hierarkin och 

gör karriär. 

 

1.4 Disposition  

 
Vi ska med detta avsnitt presentera hur vi har disponerat vår uppsats. 

 

I kapitel två kommer vi att beskriva uppsatsens vetenskapliga metod.  

 

I kapitel tre kommer vår teoridel att beskrivas. Detta kapitel innehåller lite 

bakgrundsfakta om glastak, tidsfrågan, hur man blir auktoriserad revisor samt 

revisionsprocessen och uppdragsfördelningen. Vidare presenteras våra teorier och 

uppställda hypoteser. 

 

I kapitel fyra kommer vi att beskriva vår metod för empiri. Vi kommer att behandla 

urval, målpopulation, bortfall, datainsamlingsmetod, intervjuguide, operationalisering 

och avgränsningar. 

 

I kapitel fem kommer vi att presentera och beskriva vår analysdel. Vi analyserar 

utifrån våra fem hypoteser. 
 

I kapitel sex beskriver vi vår slutsats, vad vi kar kommit fram till och egna 

reflektioner. Även förslag på vidare forskning kommer att tas upp i detta kapitel. 
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2. Metod 
 
 
Det här kapitlet belyser uppsatsens mål, samt beskriver vilken vetenskaplig metod vi 
använt. Vi kommer även kort beskriva uppsatsens arbetsgång. Slutligen kommer vi 
redogöra för källkritiken. 
 
 

2.1 Uppsatsens mål 

 
Målet med vår uppsats är att utifrån teorier om manligt och kvinnligt formulera 

hypoteser för att undersöka varför inte kvinnor gör karriär inom revision i samma 

utsträckning som män. 

 

2.2 Vetenskaplig metod 

 
Vi har starka teorier om att manliga och kvinnliga egenskaper skiljer sig åt, men vi 

har en svag teori om att revisorsyrket kräver typiskt manliga egenskaper. Då vi både 

har en svag och stark teori så har vi valt att arbeta efter en blandning av den induktiva 

och den deduktiva ansatsen. Då den induktiva ansatsen vill förstå hur allt hänger ihop 

och den deduktiva är förklarande så är det lämpligt att tillämpa båda ansatserna. 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2003) Våra teorier har vi kombinerat för att realisera 

vårt syfte med uppsatsen. För att pröva våra hypoteser använder vi oss av empirisk 

data, i form av intervjuer där respondenten ska rangordna åtta egenskaper och besvara 

intervjufrågor. Vi skapar kunskap som baseras på observationer och erfarenheter och 

detta leder till användning av den induktiva ansatsen. (Saunders & et al, 2003) Med 

hjälp av teorier och befintlig kunskap om manliga och kvinnliga egenskaper, 

applicerar vi dessa teorier på verkligheten och härmed har studien också en deduktiv 

karaktär. (Malmer, 2003) Detta leder till att vi använder en blandning av induktiv och 

deduktiv ansats.  

 

 

 

2.3 Uppsatsens arbetsgång 
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Vi började med att leta och söka litteratur och artiklar. Vi har använt oss av 

könsspecifika egenskaper som vi har hittat i en tidigare magisteruppsats. Detta i syfte 

att ta reda på vilka egenskaper som är önskvärda inom revision. 

 

Dessa egenskaper använde vi för att ta fram en hypotes som kan förklara varför 

kvinnor inte gör karriär i lika stor utsträckning som män inom revision. Vi utvecklade 

dessutom fyra andra hypoteser efter olika teorier som vi har hittat i litteraturen för att 

bättre kunna besvara vår frågeställning. 

 

Vi fortsatte sedan med att diskutera hur vi skulle gå tillväga, och kom fram till att det 

bästa sättet utifrån vår frågeställning var att bege oss ut i verkligheten och intervjua 

anställda på olika revisionsbyråer. Därför använder vi oss av den kvalitativa ansatsen. 

 

Nästa steg i arbetet blev att ta kontakt med revisionsbyråerna och bestämma en tid 

som vi kunde utföra intervjuerna på. Parallellt med detta så utformade vi 

intervjuguiden. 

 

Nu var det dags att ge sig ut och intervjua revisorer på respektive byrå. Här var det 

viktigt att vi var neutrala för att inte påverka respondenternas svar. 

 

När intervjuerna var genomförda så var det tid för att analysera allt empiriskt 

material. Vi började med att lyssna igenom banden och skriva ner intervjuerna på 

dator, därefter klippte vi in de olika frågorna som gav svar på respektive hypotes i 

analysen. Sedan analyserade vi vårt material för att kunna se om vi kunde förkasta 

hypoteserna eller inte. 

 

Sista steget var att vi skulle komma fram till egna slutsatser utifrån allt vårt material 

och koppla samman de med hypoteserna. 

 

 

2.4 Källkritik 
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Detta ämne är känsligt i och med att det är samhällsaktuellt. Då är det viktigt att vi 

kan lita på våra källor. Ämnet är dessutom politiskt känsligt, detta kan leda till att det 

är svårt att få ärliga svar på frågor som vi kommer att ställa. För att förbise detta ber 

vi till exempel respondenten rangordna egenskaperna utan att han / hon vet vilka 

egenskaper som är uppdelade i manliga och kvinnliga. 

 

2.5  Sammanfattning 

 
Kort och koncist kan vi säga att vi arbetar med en kombination av induktiv och 

deduktiv ansats med en kvalitativ inriktning. Vi tar hänsyn till källkritiken då ämnet 

är politiskt känsligt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Teori 
 



 16

 
I detta kapitel kommer vi att förklara vad vi menar med glastak, tidsfrågan och vad 
som krävs för att bli auktoriserad revisor. Därefter kommer vi att beskriva 
revisionsprocessen och förklara hur ett revisionsuppdrag går till. Sedan belyser vi 
olika könsperspektiv, därefter utvecklas fyra hypoteser utifrån befintlig teori och 
slutligen presenteras de manliga och kvinnliga egenskaperna för att forma vår sista 
hypotes. 
 
 

3.1 Glastak 
 

“I can see them, and they see me, But I cannot join them….” 

(Lenell, 1995) 

 

Kvinnor hejdas på vägen mot toppen, detta fenomen brukar forskare kalla glastak. 

(Fagerfjäll, 2003) Uttrycket glastak används för att beskriva den mer eller mindre 

osynliga mekanism som hindrar kvinnor från att nå toppositioner i organisationer. 

Barriärerna som hindrar kvinnorna är osynliga, hårda och ogenomträngliga som glas, 

därav namnet glastak. (Van Ruler & De lange, 2003) Tesen om glastak är dock inte 

riktigt bevisad. (Fagerfjäll, 2003)  

 

3.2 Tidsfråga 
 

Eftersom det idag anställs lika många män som kvinnor på revisionsbyråerna och det 

tar minst fem år att bli auktoriserad revisor så kan det vara en tidsfråga innan fler 

kvinnor sitter på de högre posterna. Skulle vi rent hypotetiskt göra denna 

undersökning igen om tjugo år skulle vi med stor sannolikhet få ett annat resultat med 

tanke på att kvinnorna antagligen kommer att jämna ut fördelningen på ledande poster 

då det idag är fler kvinnor än män som har akademisk utbildning. 
 
 

 

 

3.3 Kompetensen – vem får vara revisor? 
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Titeln revisor är inte skyddad och vem som helst får kalla sig revisor. Det är dock 

straffbart att utge sig för att vara auktoriserad eller godkänd revisor om man inte är 

det. Lagen kräver att revisorn kan redovisning och ekonomi. För att idag få 

anställning som revisor och kunna bli auktoriserad så måste man ha läst 160 

akademiska poäng på universitet eller högskola och ha en kandidat eller 

magisterexamen i bagaget. En revisors karriär börjar med att man arbetar som 

revisorsassistent, när man har arbetat i cirka 3 – 4 år och vill bli godkänd revisor så 

avlägger man ett prov för revisorsexamen som anordnas av Revisorsnämnden. För att 

slutligen få kalla sig auktoriserad revisor måste man ha minst fem års praktik, varav 

två år under handledning av auktoriserad revisor och skriva ytterligare ett prov för 

högre revisorsexamen hos revisorsnämnden. FAR: s Revisonsbok, (2002) 

 

3.4 Revisionsprocessen 
 

Målet för revisionen är att revisorn ska uttala sig i revisionsberättelsen om 

årsredovisningen och om styrelsens och VD: s förvaltning av företaget. Det första 

som sker är att arbetet planeras, där förberedande information om företaget samlas in. 

Därefter ska revisorn bedöma vad som ska granskas mer ingående, centrala begrepp 

vid bedömningen är väsentlighet och risk. Dessa begrepp är vägledande för hur 

mycket revisorn ska granska inom de olika områdena. Granskningsinsatserna ska 

dokumenteras i en granskningsplan och revisorn ska granska efter det arbetsprogram 

som utarbetats under planeringen. Resultatet av granskningen rapporteras i 

revisionsberättelsen. Kontentan är att det finns tre viktiga steg i revisionsprocessen – 

planering, genomförande (granskning) och rapportering. FAR: s Revisionsbok, (2002)  

 

3.5 Hur organiseras ett revisionsuppdrag? 
 

Revision är ett lagarbete som fördelas efter utbildning och erfarenhet. Byråer 

organiserar sina uppdrag på olika sätt och uppdragen skiljer sig åt efter hur stort 

bolaget är som ska revideras. Är det ett medelstort företag som ska granskas så får de 

olika personerna en viss funktion var att ta hand om. I FAR: s Revisionsbok finns en 

modell som delar upp teamet i tre funktioner där det finns en uppdragsansvarig (vald 

revisor), granskningsledare och revisionsarbetare (assistent). Vem som får ta hand om 
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en viss funktion beror på flera saker såsom skicklighet, kunskaper och erfarenhet. 

FAR: s Revisionsbok, (2002) Av de kvinnor som arbetar minst halva tiden med 

mindre företag är 85 procent påskrivande revisor och om man tittar på börsbolagen så 

är motsvarande siffra endast 5 procent. (Leth, 1997) 

 

Tror kvinnor att de kan få uppdragen de strävar efter? Detta har undersökts och i den 

undersökningen så visas det att 43 procent av kvinnorna tror att det är något svårare 

för en kvinna att få de uppdrag man strävar efter, 28 procent tror att det är mycket 

svårare och bara 2 procent tror att det är lättare. Det viktiga att notera är att en stor del 

av de kvinnliga ledamöterna upplever det som svårare för kvinnor att bli valda 

revisorer i olika bolag. (Leth, 1997) 

 

3.6 Könsperspektiv 
 

Arne Müntzing skriver att det under 1700-talet utvecklades tre könsrollsideologier. 

En av dessa var den gammal - liberala könsrollsideologin och enligt den så har 

människor samma värde. Män och kvinnor har samma naturliga rättigheter och 

jämlikhet ska råda mellan könen. Den andra ideologin kallades för den romantiska 

könsrollsideologin och den konstaterade att män och kvinnor är i väsentliga 

avseenden olika, men att de kompletterar varandra. Den tredje ideologin var den 

marxistiska och denna var anknuten till den gammal - liberala. (Müntzing, 1976) 

 

Rita Liljeström är en forskare som har utvecklat och analyserat samspelet mellan män 

och kvinnor och hur de påverkades av sociala förändringar. Hon kom fram till att det 

under 1970-talet sker en omsvängning i samhället då forskningen integrerade 

könsrollerna med ett vidgat samhällsperspektiv. Det uppkom då en teori om patriarkal 

könsordning där de utvecklade länder uppvisade ett mönster av mansdominans och 

kvinnoförtryck. (Acker & et al, 1992) 

 

Kön kan ses som biologiskt eller kulturellt betingat och egenskaper kan ses som 

förvärvade genom erfarenhet alternativt socialt inflytande eller som medfödda 

egenskaper. (Jönsson, Molin & Nilsson, 2003) 
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Enligt det biologiska synsättet kan skillnaderna mellan män och kvinnor förklaras av 

genetiska olikheter. Könshormonerna gör sig gällande redan på fosterstadiet och 

nyfödda barn, som befinner sig i samma miljö, uppvisar skillnader vad gäller 

reaktioner och beteende. Detta visar på att “de sociala könsrollerna” i stor 

utsträckning är biologiskt grundade. (Müntzing, 1976)  

 

Kritiker till det biologiska synsättet anser att det är samhället och de kulturella 

skillnaderna som förklarar skillnaderna mellan könen. Samhället ställer olika krav på 

män och kvinnor genom att erbjuda dem olika möjligheter. Forskare har hävdat att 

människan socialiseras in i sina könsroller. (De Beauvoir, 1973) 

 

När kön benämns som socialt betingat så är det miljön och de sociala förhållandena 

som påverkar. Det kan vara någonting som män eller kvinnor har utsatts för i en 

aktuell situation under deras liv. Både pojkar och flickor lär sig mycket tidigt 

grunddragen av de sociala könsrollerna och skillnaderna mellan dem. (Müntzing, 

1976) 

 

Kvinnor i chefspositioner kan tillföra ett företag betydande positiva faktorer, just 

därför att de i många avseenden tänker och handlar annorlunda än män. Detta är också 

betydelsefullt i den utveckling som är igång som innebär att hierarkier monteras ned 

och ersätts med nätverk (Arhén, 1996) 

 

Kvinnor är relationsorienterade på ett djupare plan än män. Kvinnor utvecklas och 

växer i nära samspel och i relationer med andra människor. Detta förklarar varför 

kvinnor ofta är bra på att kommunicera och känna ansvar för att människor i en grupp 

mår bra. Psykologiska rön visar att män inte vill eller har behov att utvecklas i samma 

nära samspel med omgivningen som kvinnor. De har inte heller samma behov av 

djupa nära relationer som kvinnor. Män är mer fokuserade och arbetar metodiskt med 

en sak i taget. (Arhén, 1996)  

3.7 Presentation av teorier och våra hypoteser 

 
Nackdelar kan vara att yrket av hävd är ett manligt yrke och det kan göra att kvinnor 

missgynnas eller undervärderas. Männen har sina etablerade nätverk och sitt sätt att 
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umgås. Flera kvinnor upplever också att de ej blir tagna på allvar på samma sätt som 

män. (Leth, 1997) I den manliga världen är det positivt att vara ensam, och ensam är 

stark. Forskning visar att kvinnor associerar ensamhet med att vara utesluten ur 

gruppen, och det upplever de som hotfullt. Att lyckas skapa sig en position i en stor 

utsträckning mansdominerad omgivning, ofta i hård konkurrens och på männens 

villkor, är karaktärshämmande. (Arhén, 1996) 

 

En reflektion är att många kvinnors målsättningar synes låga, ambitionsnivån bör 

höjas bland kvinnorna för att andelen kvinnor ska öka på framstående befattningar. I 

dag styrs byråerna av män, det kan vara en orsak till att kvinnorna inte kommer upp i 

hierarkin eftersom det rekryteras liknande personligheter till uppdragen. (Leth, 1997) 

 

En klar majoritet tycker att frågan om jämställdhet för kvinnliga revisorer ej 

uppmärksammas på den egna byrån. Flera av de intervjuade kvinnorna anser att FAR 

bör lyfta fram fler kvinnor till synliga positioner i organisationen genom att bryta den 

manliga traditionen i branschen. Det kan vara lätt att nöja sig med att 

könsfördelningen är jämn vid anställningen men det är nog lönsamt att ge 

jämställdhetsplanerna ett innehåll och se till att en viktig tillgång inte slösas bort 

såsom de kvinnliga resurserna. (Leth, 1997)  

 

Kallifatides (2002) refererar i sin avhandling till Roper (1994) som utvecklar ett 

resonemang om varför kvinnor tycks hamna utanför de högsta positionerna i företag 

där han ur sitt intervjumaterial kan visa på att det finns ett passionerade förhållande 

män emellan som konstituerar organisationslivet. Det passionerade kan tolkas i termer 

av ett spel mellan maskulint och feminint. 

 

Dessa teorier leder fram till Hypotes 1: Likhet föder likhet. 
 

Åren efter 1960 har förändrat familjestrukturen från att ha varit en familj med en 

hemarbetande kvinna och en man som har förvärvsarbetat till att bli en familj där 

båda förvärvsarbetar. (Acker & et al, 1992)  
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Föräldraskapet innebär olika mycket ansvar för män och kvinnor. Modersrollen 

kräver mer tid och energi än vad fadersrollen kräver. (Gutek & Larwood, 1987) 

När kvinnor har fått barn väljer de flesta att stanna hemma en tid och det kan vara 

svårt att vara borta en längre tid då yrket kräver en nära och god relation till 

klienterna. Det blir lätt att man förlorar inflytande över klienterna och tappar mark då 

man inte får tillräckligt många timmar som krävs för auktorisationen. (Leth, 1997) 

  

När kvinnor får barn knuffas de ut från arbetsmarknaden. Hälften av de unga 

mammorna arbetar inte, av männen är det fyra av fem som arbetar när de blivit 

pappor.  I artikeln Mammor förlorare på arbetsmarknaden (2003) skrivs det att en 

vanlig vecka år 2002 så arbetar inte 49,2 % av kvinnorna i åldern år med barn. 

Hälften av gruppen har ett arbete men är frånvarande på grund av barnledighet, egen 

sjukdom, vård av barn eller semester. Bland kvinnorna utan barn arbetar majoriteten. 

För männen ser det annorlunda ut endast en femtedel stannar hemma av någon av 

anledningarna ovan.  

 

Andra problem kan vara kombinationen yrkesroll och familj. Är man 

småbarnsförälder så krävs det att man kan planera sin tid, så att man får allt att 

stämma. Det är mycket som ska fungera, hämta på dagis, lämna, handla o.s.v., detta 

gör att det kan vara svårt att satsa på sitt arbete. Det skrivs i artikeln Många kvinnor 

hoppar av (2002) att det finns planeringssvårigheter i branschen och att detta främst 

slår mot just småbarnsföräldrar. Artikeln Tufft och ojämlikt i revisionsbranschen 

(2003) grundar sig på en undersökning bland SACO – medlemmar i 

revisionsbranschen. I denna undersökning så svarade 89 procent, av dem som tagit 

föräldraledigt att det har bromsat dem i karriären, 63 procent av dem har avbrutit 

ledigheten för att tillfälligt arbeta.  

 

Denna diskussion leder fram till Hypotes 2: Barn och barnledighet 

försämrar kvinnors möjlighet till karriär inom revisorsyrket. 
 

Markland (2002) säger i artikeln Många kvinnor hoppar av: “Det har varit extremt 

machoinriktat, det har varit fint att jobba över mycket och stressa. Och det stimulerar 
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nog lejonhannar mer än kvinnor”. Vidare anser han att branschen har varit väldigt 

konservativ.  

 

Revisionsyrket är ett tidskrävande yrke som kräver ett stort engagemang om man ska 

göra karriär. Det är mycket övertid och ett säsongsbetonat yrke. I en undersökning i 

artikeln Tufft och ojämlikt i revisionsbranschen (2003) visar det sig att 43 procent 

tycker att arbetet inkräktar på privatlivet en gång i veckan och lika många arbetar över 

mer än tio timmar i veckan, 67 procent jobbar mer än fem timmar övertid i veckan. 

 

Män har alltid definierat sig själva genom arbete och framgångar, medan kvinnor 

värderar sig själva efter kvalitén i sina relationer. Mannen är en jägare och 

problemlösare, kvinnan är den vårdande. All forskning om manliga och kvinnliga 

värderingar under 1990 – talet visar att bland män över hela världen fortsätter 70 – 80 

procent säga att deras arbete är den viktigaste delen av deras liv, och lika många 

kvinnor påstår fortfarande att det är familjen som är viktigast. En konsekvens av detta 

är att om en kvinna är olycklig i sina relationer kan hon inte koncentrera sig på 

arbetet. Om en man är olycklig i sitt arbete kan han inte koncentrera sig på sina 

relationer. (Pease, 1999)  

 

Kvinnor är inte riktigt lika intresserade som männen och vill inte lägga ner så mycket 

tid. De prioriterar annat t.ex. en stimulerande fritid, vänner och familj. Detta tar 

mycket av ens tid. Kvinnor vill ha en mer jordnära och trygg tillvaro än männen.    

 

Detta resonemang leder fram till Hypotes 3: Kvinnor är inte beredda att 

offra så mycket tid på en karriär inom revisorsyrket. 

 
 

Det finns en teori om symbios och för att utveckla detta begrepp kan man säga att det 

är ett stort ömsesidigt beroende mellan kvinnor. De är ömsesidigt beroende av 

varandra för sin överlevnad. Det visar sig att kvinnor har olika grad av problem på det 

här området och det riskerar att hämma enskilda kvinnors personliga utveckling. Alla 

kvinnor har inte problem med symbios så länge alla kvinnor är lika och ingen 
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försöker vara förmer än någon annan går samarbetet bra. Så fort någon lämnar 

gruppen genom att t.ex. ta ett chefsjobb, slår sig gruppen samman och fryser ut henne 

som “tror att hon är något”. Gruppen visar att den inte tycker om att hon försöker gå 

sin egen väg. Då relationer och närhet är så viktiga för kvinnor så finns det de som 

inte vågar följa sin önskan att utvecklas av rädsla att bli uteslutna och ensamma. 

Kvinnor som inte har några svårigheter vad gäller symbios brukar lyckas väl i sina 

chefsroller, men de som har problem av symbiosnatur hindrar tyvärr omedvetet sina 

medsystrar från att utvecklas. (Arhén, 1996) 

 

Denna teori leder fram till Hypotes 4: Kvinnor hindrar omedvetet varandra 

från att göra karriär inom revisorsyrket. 

 

3.8 Manliga och kvinnliga egenskaper 
 

Män och kvinnor är olika i många avseenden. Vi reagerar olika i likartade situationer. 

Vi förhåller oss olika i hierarkiska strukturer, vår blandning av logiskt tänkande och 

känslor är inte alltid densamma. Där män ser problem, kan kvinnor se möjligheter och 

tvärtom. (Arhén, 1996) 

 

Nedan ska vi presentera ett urval av egenskaper som vi har hittat i den tidigare 

refererade Magisteruppsatsen. Dessa egenskaper kommer leda fram till vår femte 

hypotes om att revisorsyrket efterfrågar manliga framför kvinnliga egenskaper. Varje 

egenskap förklaras och grupperas efter likartad innebörd och definition. I varje grupp 

finns en egenskap som anses representera de övriga egenskaperna i gruppen, denna 

presenteras som en rubrik. Nedan presenterar vi de manliga och kvinnliga 

egenskaperna. 

 

Manliga egenskaper: 

Drivande, rationell, påstridig och riskvillig 

 

Kvinnliga egenskaper: 

Lyhörd, intuitiv förmåga, helhetssyn och god förmedlare 
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3.8.1 Drivande 

 

Egenskaper som ingår: initiativtagare, självförtroende, självständig, oberoende och 

drivande. 

 

Initiativtagare innebär att vara en drivande kraft, skapare, en eldsjäl, företagsam, 

påhittig och dynamisk. 

Självförtroende innebär att ha självkänsla, viljestyrka och självmedvetande samt att 

vara självsäker. 

Självständig innebär att vara obunden, oberoende och självrådande. 

Oberoende innebär att vara självständig, obunden och att ha självbestämmanderätt. 

Drivande innebär att vara driftig, energisk, verksam, handlingskraftig, initiativrik, 

dynamisk, företagsam och framåtsträvande. (Jönsson & et al, 2003)  

 

Flickor följer givna regler medan pojkar är mer självständiga i sitt tänkande. 

(Müntzing, 1976) Mäns hjärnor är tydligt uppdelade i olika fack. Det gör att de är mer 

målinriktade och fokuserade, och blir därför inte distraherade av närliggande detaljer i 

sina handlingar. (Pease, 1999) Män bortser från sammanhanget när de ska fatta ett 

beslut. Detta är anledningen till att det tar kortare tid för en man att komma fram till 

ett beslut, vilket gör att det är vanligare att mannen är den drivande i en 

beslutssituation. Redan i pojkåren lär sig män att ta för sig av vad livet har att ge och 

stå på egna ben. Detta gör dem till initiativtagare i vuxen ålder. 

 

 

 

3.8.2 Lyhörd 

 

Egenskaper som ingår: empati, känslosam, öppen, förmågan att visa sårbarhet samt att 

vara lyhörd. 

 

Empati innebär att ha inlevelse och medkänsla, samt att vara förstående. 
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Känslosam innebär att vara känslofull, sentimental och blödig. 

Öppen innebär att vara uppriktig, ärlig, frispråkig, naturlig, lättillgänglig, lyhörd, 

mottaglig, känslig, förstående och förtrolig. 

Sårbarhet innebär att vara mottaglig, blödig, känslig, ömtålig, samt svag. 

Att vara lyhörd innebär att vara öppen, vaken, känslig, uppmärksam och mottaglig. 

(Jönsson & et al, 2003) 

 

Kvinnor har lättare att få kontakt med klienterna och de är mer lyhörda. (Leth, 1997) 

Müntzing hävdar att det inte bara är miljöpåverkan som får en liten flicka att bädda 

ner sina tennsoldater i bomull för att de ska ha det varmt och gott. Flickor har ett 

större intresse för andra människor och för vad andra tycker om dem. (Müntzing, 

1976) Anledningen till att kvinnor kan samtala med en person och samtidigt uppfatta 

vad en annan person säger är att kvinnor hör bättre än män och att de är duktiga på att 

urskilja ljud i höga tonlägen. Den kvinnliga hjärnan har förmåga att separera och 

kategorisera ljud och fatta beslut om vart och ett av dem. (Pease, 1999) I en 

amerikansk undersökning konstaterades att flickor ägnar mer tid åt att lyssna än vad 

pojkar gör. Det tyder på att flickor utvecklar förmåga att vara lyhörd tidigt. 

(Müntzing, 1976) 

 

3.8.3 Rationell 

 

Egenskaper som ingår: logisk, behärskad, rak kommunikation, avgränsande, sluten, 

analytisk, metodisk, förmågan att ta en sak i taget, samt rationell.  

 

Logisk innebär att vara rationell, strikt artikulerad, konsekvent, stringent, förnuftig 

och bevisande. 

Behärskad innebär att vara lugn, sansad, balanserad, stram, saklig, självkontrollerad 

samt kylig. 

Att ha en rak kommunikation innebär att man kommunicerar stramt, direkt och utan 

omvägar. 

Avgränsande innebär att vara åtskiljande och begränsande. 

Sluten innebär att vara stängd, avskild, privat, inbunden, tillknäppt, otillgänglig, 

reserverad, inåtvänd, sammanbiten och behärskad. 
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Analytisk innebär att vara utredande, undersökande, utforskande och värderande. 

Metodisk innebär att vara planmässig, regelbunden, systematisk, rationell, 

konsekvent, organiserad, samt ordentlig. 

Rationell innebär att vara avgränsande, ändamålsenlig, förnuftig, logisk, medveten, 

saklig, välplanerad, metodisk och förenklad. (Jönsson & et al, 2003)  

 

Mannens hjärna kan bara göra en sak i taget, detta för att de har en enkelspårig hjärna. 

Han kan inte lösa problem och lyssna eller tala samtidigt. (Pease, 1999) Resultatet av 

detta är att män gör en sak i taget till skillnad från kvinnor som kryssar mellan olika 

ämnesområden. (Arhén, 1996) 

 

3.8.4 Intuitiv förmåga 

 

Egenskaper som ingår: kreativ, flexibel och intuitiv förmåga. 

 

Kreativ innebär att vara skapande, formande, uppfinningsrik, initiativrik, produktiv, 

inspirerande och påhittig. 

Flexibel innebär att vara smidig, anpassningsbar, variabel, mångsidig, föränderlig, 

rörlig och flyttbar. 

Att ha intuitiv förmåga innebär att var känslig, omedelbar, instinktiv samt ha en 

förmåga till ingivelse. (Jönsson & et al, 2003)  

 

Kvinnors goda hörsel är en bidragande orsak till kvinnlig intuition, och den är en av 

orsakerna till att kvinnor kan höra mellan raderna. (Pease, 1999) Kvinnors syn är 

periferisk och de har fler tappar i ögats näthinna än män, vilket ger dem en väl 

utvecklad förmåga till att ta in visuell information från ett större område. Det visar sig 

i kvinnors intuitiva sätt att tänka. (Pease, 1999) 

 

3.8.5 Påstridig 

 

Egenskaper som ingår: aggressiv, dominant, tävlingsbenägen, framfusig, 

försvarsberedd, maktlysten, hierarkiskt orienterad och påstridig. 
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Aggressiv innebär att vara utmanande, påstridig, oresonlig, bråkig, stridslysten, 

påträngande, hotande och offensiv. 

Dominant innebär att vara framträdande och ledande, samt en vilja att överväga, 

härska, råda och ha makt. 

Tävlingsbenägen innebär att vilja konkurrera, kämpa, rivalisera och strida. 

Framfusig innebär att vara påflugen, djärv, näsvis, oblyg, närgången, brysk, 

påträngande, burdus och fräck. 

Att vara försvarsberedd innebär att strida för något och att vara på sin vakt. 

Maktlysten innebär att vara äregirig, härsklysten, befallande, framåt- och 

uppåtsträvande, samt rangsjuk. 

Att vara hierarkiskt orienterad innebär att vara rangordnad och byråkratisk. 

Påstridig innebär att vara envis, egensinnig, tvärsäker, styvsint, oresonlig, 

omedgörlig, stridslysten och aggressiv. (Jönsson & et al, 2003) 

 

Redan som pojkar är män mer angelägna att göra sig gällande i konkurrensen med 

andra pojkar och är mer misstänksamma mot varandra än flickor. (Müntzing, 1976) 

Att en man är på sin vakt visar han exempelvis genom att ligga på den sidan i sängen 

närmast dörren för att snabbt kunna angripa fienden. Makt och status är det viktigaste 

i en pojkgrupp. En pojke får oftast makt genom kunskaper och färdigheter eller därför 

han pratar tufft eller har besegrat en utmanare i slagsmål. (Pease, 1999) Män och 

kvinnor hanterar konflikter på olika sätt. Män föredrar konkurrerande och raka 

strategier, vilket är en förklaring till att män är påstridiga. (Pease, 1999) 

 

 

 

3.8.6 Helhetssyn 

 

Egenskaper som ingår: simultanförmåga och helhetssyn  

 

Att ha simultanförmåga innebär att man är synkron, samordnad och samtidig i sina 

rörelser och i sitt tänkande. 

Att ha helhetssyn innebär att ha överblick, totalvy samt att se sammanhang och 

fullständighet. (Jönsson & et al, 2003) 
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Kvinnor har en helhetssyn och de vill veta och förstå varför saker hänger ihop. De 

klarar att hålla många bollar i luften samtidigt. (Arhén 1996) Kvinnors helhetssyn 

grundar sig i att hon var tvungen att ha ett större synfält för att kunna se alla rovdjuren 

som smög sig fram mot grottan och hotade boet. Kvinnors hjärnor tolkar ett vidare 

spektrum av information. (Pease, 1999) 

 

3.8.7 Riskvillig 

 

Egenskaper som ingår: resultatinriktad och riskvillig. 

 

Att vara resultatinriktad innebär att se till framgång, prestation och mål. 

Att vara riskvillig innebär att vilja satsa och sätta saker på spel, samt att vara 

äventyrlig och vansklig. (Jönsson & et al, 2003)  

 

Olycksfallsfrekvensen är högre för män än för kvinnor. Detta gäller även barnaåren, 

bland vuxna är det ungefär dubbelt så många män som kvinnor som dör på grund av 

olyckor. (Müntzing, 1976) En anledning till detta är att pojkar tar större risker än 

flickor. (Pease, 1999) 

 

3.8.8 God förmedlare 

 

Egenskaper som ingår: hjälpsam, prestigelös, god kommunikatör, serviceinriktad och 

god förmedlare. 

Hjälpsam innebär att vara villig att hjälpa andra, tillmötesgående, snäll och 

godhjärtad. 

Prestigelös innebär att ha saknat intresse av anseende, inflytande, respekt, ställning, 

status, ära, stolthet och självkänsla. 

Att vara god kommunikatör innebär att vara bra på att delge, meddela och framföra. 

Serviceinriktad innebär att vara tillmötesgående, hjälpsam och uppassande. 

Att vara en god förmedlare innebär att vara en mellanhand, ett ombud samt en 

medlare. (Jönsson & et al, 2003) 
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Kvinnors framtoning är inte så prestigefylld, vilket kan underlätta i 

kommunikationen. (Leth, 1997) Redan som barn så pratar flickor tidigare och bättre 

än pojkar. Denna verbala överlägsenhet har kvinnor sedan med sig i livet. (Müntzing, 

1976) Kvinnor har specifika talcentra i båda hjärnhalvorna, till skillnad från män, 

detta medför att kvinnor är bra på att tala. Kvinnors kroppsspråk är också mer 

utvecklat än männens, kvinnan använder sig av miner, uttryck och gester när hon 

pratar vilket medför att det är lätt att förstå vad hon menar. (Pease, 1999) 

   

Dessa egenskaper leder fram till Hypotes 5: Revisorsyrket efterfrågar 

personer med manliga egenskaper. 

 

3.9 Sammanfattning 

 
I detta kapitel har vi utvecklat begreppet glastak och vad vi menar med tidsfråga samt 

beskrivit vem som får vara revisor, revisionsprocessen samt hur ett revisionsuppdrag 

organiseras. Sedan har vi beskrivit olika könsperspektiv samt utvecklat teorier som i 

sin tur har formats till fyra hypoteser. Vidare har vi förklarat åtta manliga och 

kvinnliga egenskaper. Vi har visat att män är drivande, rationella, påstridiga och 

riskvilliga. Vad gäller kvinnor har vi belyst att de är lyhörda, goda förmedlare, har en 

intuitiv förmåga samt har en helhetssyn. Efter detta formade vi vår femte hypotes. 

 
 
 

4. Empirisk metod 
 

 
I detta kapitel redogör vi för undersökningens strategi och val av målpopulation. Vi 
kommer att berätta vilka urval vi har gjort och varför vi har valt besöksintervjuer som 
datainsamlingsmetod. Vidare kommer vi att redovisa vårt bortfall. Kapitlet innehåller 
också vår intervjuguide samt hur vi har operationaliserat våra frågeställningar. 
Slutligen redogör vi för vilka avgränsningar vi gjort. 
 
 

4.1 Urval 
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För att genomföra vår undersökning har vi använt oss av besöksintervjuer då vi ska 

studera kvalitativa egenskaper. Istället för att göra intervjuer kunde vi ha tänkt oss 

enkäter men den strategin fokuserar oftast på att samla in kvantitativ framför 

kvalitativ information. (Jönsson & et al, 2003) Enkäter skulle kunnat fungera för oss 

men då vi ska låta respondenten rangordna åtta egenskaper varav fyra egenskaper är 

manliga och fyra kvinnliga och härigenom härleda fram vilka egenskaper som är mest 

betydelsefulla och viktiga i revisorsyrket kom vi fram till att intervjuer blir bäst. Vi 

väljer därmed att göra en urvalsundersökning och inte en totalundersökning då det blir 

billigare och går snabbare att genomföra en urvalsundersökning. Andra fördelar är att 

de totala felen kan bli mindre än vid en totalundersökning och att vi kan ställa flera 

och mer detaljerade frågor då vi ska intervjua. Fördelar med en totalundersökning kan 

istället vara att vi kanske hade fått en mer korrekt bild av situationen om vi hade tagit 

med alla uppfattningar på marknaden. (Dahmström, 1996) 

 

4.2 Målpopulation 
 

För att kunna utföra vår empiriska undersökning och studera egenskaper och attityder 

valde vi att inrikta målpopulationen till revisionsbolag i två olika stora städer, 

Kristianstad och Malmö. Vi valde dessa städer då de var av varierande storlek och de 

fyra största revisionsbolagen (the ”Big four”) är belägna i dessa städer, dock är endast 

tre av dessa belägna i Kristianstad. Vi kontaktade dessa sju revisionsbyråer efter hand 

och bestämde möte för intervju. Målsättningen vi hade var att det skulle finnas 

möjlighet att intervjua rekryteringsansvarig, en kvinnlig godkänd revisor, en manlig 

revisorsassistent och en kvinnlig revisorsassistent på varje byrå och därmed 

genomföra intervjuer med 28 personer. Vi ska också fråga om byråerna har några 

kvinnor som har slutat nyligen för att kunna genomföra intervjuer med dessa. Vi 

valde just dessa personer därför vi tyckte att rekryteringsansvarig kan besvara de 

övergripande frågorna vad gäller byrån och frågorna om vilka som anställts. De 

kvinnliga godkända revisorerna vill vi intervjua därför vi hoppas på att de ska ha 

erfarenhet av att kombinera yrket med att ha barn. Revisorsassistenterna ska vi 

intervjua för att se om det skiljer sig något om man är yngre och färskare i yrket och 

för att kunna jämföra mellan män och kvinnor. De som har slutat ska vi intervjua för 

att få veta anledningen till varför de har slutat. 
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4.3 Bortfall 
 

Av de sju tillfrågade revisionsbyråerna så var det bara fem som hade möjlighet att 

träffa oss. På en av byråerna fick vi endast intervjua två personer och totalt sett fick vi 

bara möjlighet att intervjua två rekryteringsansvariga. Av de tjugoåtta personer som vi 

ville intervjua så har vi bara träffat arton personer, varav dessa är nio män och nio 

kvinnor. Således har vi en svarsfrekvens på 64 %, vilket göra att vårt bortfall är 36 %.  

 

4.4 Val av datainsamlingsmetod 

 
Vi har genomfört en fallstudie där vi har studerat revisorer på revisionsbyråer. 
Fallstudien har genomförts genom förberedelse där vi utgått ifrån problemställningen 

och därefter hur många vi ska intervjua och vilka frågor vi ska ställa. Sedan har vi 

valt datainsamlingstekniken besöksintervjuer och därefter insamlat data ute på 

revisionsbyråerna. Vi har vidare analyserat, tolkat och utvärderat data som vi har fått 

och utvärderat validiteten i materialet. Vi har identifierat och tolkat mönster och sist 

men inte minst så har vi sammanställt uppsatsen. Fallstudier kan genomföras i olika 

syften och vårt syfte har varit beskrivande, förklarande och upptäckande. Beskrivande 

i det fallet då vi ska illustrera fenomen, förklarande då vi ska förklara och förstå 

praxis i syfte att utveckla teorier och upptäckande då vi har identifierat samband och 

formulerat hypoteser. (Saunders & et al, 2003) 

 

Val av datainsamlingsmetod kan bero på många saker såsom syftet eller rättare sagt 

problemet som ska studeras där man också får ta hänsyn till praktiska saker som 

tillgång till data / access för det man ska studera. Vi låter helt enkelt vårt problem 

avgöra val av datainsamlingsmetod och besöksintervjuer anser vi fungerar bäst för att 

få svar på vår frågeställning.  

 

Den optimala datainsamlingsmetoden för oss hade varit om vi hade kunna intervjua 

alla kontorschefer på alla revisionsbyråer i hela Sverige, men det skulle nog varit lite 

väl kostsamt och tidskrävande (!) På grund av att tiden är begränsad valde vi att 

använda oss av besöksintervjuer i två städer. Genom att välja denna 
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datainsamlingsmetod anser vi att vi kommer verkligheten nära på ett helt annat sätt 

och kanske får reda på mer genom att träffa respondenterna personligen. Vi kan 

dessutom ställa fler och krångliga frågor samtidigt som svarsfrekvensen kan öka då 

frågorna är mer öppna och inte innehåller färdiga svarsalternativ. Dessutom 

minimeras oklarheter i intervjun då respondenten kan fråga vad vi menar om han / 

hon inte förstår frågan. Andra positiva aspekter är att anonymitetsskyddet kan 

förstärkas samtidigt som vi kan iaktta kroppsspråk och mimik för att se om 

respondenten säger en sak men kanske menar en annan. Detta är en bra anledning till 

att vi valde bort telefonintervjuer, som var ett alternativ. (Dahmström, 1996) 

 

Nackdelar med besöksintervjuer kan vara att det är dyrt och tar lång tid om vi inte får 

tag i dem som vi ska samtala med. Det finns också en risk för intervjueffekter såsom 

vissa ordval eller tonfall, kanske omedvetet från intervjuarens sida. Respondenten kan 

också känna ett socialt tryck då han / hon svarar efter sociala normer och 

förväntningar och inte efter vad personen i fråga egentligen tycker och tänker. En 

annan nackdel är risk för prestigebias då ett troligt fel kan vara att man “överskattar” 

en viss typ av frågor då ett ämne innehåller prestigeladdade frågor. I vårt fall har vi 

könsrelaterade frågor och detta kan då leda till prestigebias. (Dahmström, 1996) 

Könsfrågor är i dagens samhälle politiskt känsligt och det kan nog lätt bli så att 

intervjupersonen svarar efter vad som anses vara “rätt” att svara. Vad respondenten 

själv är för kön kan också påverka svaren på frågorna då kvinnor och män kan 

uppfatta situationerna olika. En fjärde aspekt som kan ha påverkat är att vi själva är 

kvinnor och kanske fått annorlunda svar om vi hade varit män. Vi försökte eliminera 

detta i början på intervjun då vi bad respondenten rangordna egenskaperna innan vi 

berättade vad det var vi undersökte.  

 

4.4.1 Intervjuguide 

 

För att intervjun ska ge så mycket som möjligt så har vi noggrant planerat och 

förberett intervjun som man kan säga är ett växelspel mellan oss två studenter och 

respondenten. (Ekholm & Fransson, 1994) 
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Samtidigt som vi kontaktade byråerna började vi spåna på att utveckla intervjuguider. 

(Se bilaga 1 - 3). En intervju kan vara mer eller mindre systematiserad genom 

antingen standardisering eller strukturering. För att utveckla dessa begrepp så är 

standardisering i vilken utsträckning som frågornas utformning och inbördes ordning 

är förutbestämd, medan strukturering handlar om i vilken utsträckning som 

respondenten kan tolka och besvara frågorna fritt. Då vi har identiska frågor i vår 

intervjuguide med öppna svarsalternativ så anammar vi en hög standardisering med 

en låg strukturering. (Saunders & et al, 2003) 

 

Genom öppna svarsalternativ gör metoden det möjligt för nya och oförutsedda 

aspekter att dyka upp under intervjuns gång och tillvägagångssättet gav oss en viss 

säkerhet då intervjuerna var så pass strukturerade att vi kunde jämföra och bearbeta 

intervjuerna med varandra. Nackdelar med de kvalitativa intervjuerna som vi har 

genomfört är att det är svårt att kvantifiera resultaten. (Jacobsen, 1993) 

 

Ledande frågor var något vi försökte att undvika, då vi ansåg att det bästa var att 

ställa enkla och konkreta frågor. Vi försökte också skapa en fördjupning för att 

intervjun skulle bli tydligare genom att ställa frågor såsom “Vad menar du”?, “Kan du 

ge exempel”?  

 

Under intervjuerna använde vi oss av bandspelare samtidigt som vi antecknade. Det 

är alltid bra att ha en backup om bandspelaren skulle gå sönder. Innan vi började 

intervjua informerade vi respondenterna om forskningsetiska regler så att de kände 

sig säkra på att allt material skulle behandlas med anonymitet. 

 

4.5 Operationalisering 

 
Då vi ville “förstärka” våra svar måste man operationalisera för att kunna översätta 

vissa begrepp till flera olika mätbara variabler. (Dahmström, 1996) Man klyver helt 

enkelt ner en fråga till många frågor för att på så sätt få ut mer av intervjuerna till 

undersökningsmaterialet.  

 

Hypotes 1: Likhet föder likhet. 
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För att operationalisera vår första hypotes har vi försökt definiera begreppet genom 

olika litteratursökningar, då det finns vissa teorier som utvecklar tankar om att likhet 

föder likhet. Under intervjuerna har vi ställt frågor om kvalitéer vid anställning samt 

om uppdragen skiljer sig åt och om vissa uppdrag är mer meriterande än andra.  

 

Hypotes 2: Barn och barnledighet försämrar kvinnors möjlighet till karriär 

inom revisorsyrket. 

 

Vår andra hypotes har vi utvecklat genom att ställa frågor om barnledighet och om 

man har kommit efter i karriärstegen när man återkommer till arbetet. Hypotesen 

utvecklade vi efter egen förmåga, då vi själva är kvinnor och har förvärvsarbetande 

mödrar. Litteraturen har också varit till hjälp. 

 

Hypotes 3: Kvinnor är inte beredda att offra så mycket tid på en karriär inom 

revisorsyrket. 

 

Hypotes nummer 3 kopplar vi till frågan om hur man prioriterar jobb, familj och 

fritid. Vi har studerat litteratur som har behandlat relationer och hur arbetet påverkar 

män respektive kvinnor. Under intervjuerna har vi ställt frågor om prioriteringar och 

dess förändring under arbetslivets gång för att kunna svara på vår hypotes. 

 

Hypotes 4: Kvinnor hindrar omedvetet varandra från att göra karriär inom 

revisorsyrket. 

 

Vår fjärde hypotes fann vi under uppsatsens gång då vi läste en del litteratur om att 

kvinnor omedvetet hindrar varandra från att göra karriär. Vi ville därmed testa denna 

hypotes för att få fram om det förekom sådan symbiosproblematik inom 

revisionsbranschen. Vi ställde frågor såsom konkurrensbeteende, om respondenten 

föredrar att arbeta i grupp eller ensam och om relationer är viktiga mellan kollegor. 

 

Hypotes 5: Revisorsyrket efterfrågar personer med manliga egenskaper. 
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Vår sista hypotes har vi operationaliserat genom att låta respondenterna rangordna 

åtta egenskaper som vi har lånat ifrån en magisteruppsats. Dessa egenskaper är 

uppdelade i fyra kvinnliga respektive fyra manliga. Vi ville ta reda på om det är 

kvinnliga eller manliga egenskaper som rankas högst och på så sätt få fram om 

branschen är typiskt manlig eller inte. 

   

4.5.1 Reliabilitet 

 

Reliabilitet är att annat viktigt inslag i operationaliseringen som innebär att man mäter 

graden av tillförlitlighet och ett exempel kan vara att man vid upprepade tillfällen 

utför samma undersökning och om detta då bidrar till samma resultat så har 

undersökningen hög reliabilitet. (Dahmström, 1996) Vårt ämne är känsligt och 

politiskt laddat och tyvärr bidrar samhällets attityder och värderingar till att vår 

undersökning har påverkats negativt vad gäller dess reliabilitet. För att styrka 

reliabiliteten i vår undersökning så har vi valt att genomföra intervjuer med 

revisorsassistenter, godkända och auktoriserade revisorer av båda könen. 

 

 

 

4.5.2 Validitet  

 

En annan önskvärd egenskap när man mäter någonting är att undersökningen har god 

validitet. Dahmström (1996) skriver att en bra undersökning karakteriseras av hög 

validitet som innebär att man mäter det man ska mäta och ingenting annat. En 

förutsättning för hög validitet är att man har en hög reliabilitet. Vi anser dock att en 

bra utformad intervjuguide kan ge hög validitet. För att stärka vår validitet så har vi 

gett oss ut i verkligheten och träffat revisorerna på deras arbetsplats, där vi har kunnat 

observera beteenden och attityder. Vi vet också att det är rätt personer som har svarat 

på våra intervjufrågor och de har i sin tur kunnat fråga oss om eventuella 

missuppfattningar. 

  

4.6 Avgränsningar 
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De avgränsningar vi har gjort är att vi endast har inriktat oss på manliga och kvinnliga 

egenskaper samt frågor angående om det finns ett glastak för kvinnor eller om det 

bara är en tidsfråga innan det finns lika många män som kvinnor inom revision som 

gör karriär. Andra avgränsningar vi gjort är att endast genomföra intervjuer i två 

städer med fyra respondenter på respektive byrå. 

 

4.7 Sammanfattning   

 
I detta kapitel beskriver vi hur vi har gått tillväga innan och under undersökningen. Vi 

redogör för hur vi fick tag på det nödvändiga empiriska materialet och hur vi valde ut 

målpopulationen vid sju revisionsbolag i Kristianstad och Malmö. Vårt mål var att 

intervjua 28 revisorer på dessa byråer men det blev dock ett bortfall på 36 %. 

Vi valde besöksintervjuer som datainsamlingsmetod där vår största risk var 

intervjueffekterna såsom prestigebias. Målet var en hög reliabilitet samt validitet med 

hjälp av operationalisering. Avgränsningar som vi gjorde var att endast undersöka 

egenskaper och om det finns ett glastak kontra tidsfråga för kvinnor som arbetar med 

revision.  

5. Analys 
 

 
I detta kapitel ska vi sammanställa och analysera de arton intervjuer som vi har 
genomfört. Vi analyserar utifrån våra fem hypoteser för att kunna se om vi kan 
förkasta dem eller inte. 
 
 

5.1 Inledning 

 
Vår analys grundar sig på arton kvalitativa besöksintervjuer. Intervjuerna 

genomfördes på sju olika revisionsbyråer i två olika städer, en stor och en liten. Nio 

män och nio kvinnor deltog i intervjuerna. Av männen var det fem auktoriserade 

revisorer i åldern 31-63 år varav två rekryteringsansvariga, vidare intervjuade vi fyra 

revisorsassistenter i åldern 26-28 år. Bland kvinnorna var det fyra godkända revisorer 

i åldern 36-51 år och fem revisorsassistenter i åldern 25-31 år. Vi har även gjort en 

telefonintervju med en kvinna som nyligen har lämnat revisorsyrket.  
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En jämförelse mellan städerna är svårt eftersom vi har intervjuat tolv personer i 

Kristianstad och sex personer i Malmö. Med anledning av detta så har vi valt att 

endast göra en jämförelse mellan städerna under frågeställningen om konkurrens och 

utvecklandet av detta samt uppdragsfördelningen, då det var här vi noterade en 

märkbar skillnad. Vad gäller övriga frågeställningar fann vi inga skillnader mellan 

städerna utan bara utifrån det perspektivet att det skiljer sig mellan könen.  

 

Vi kommer att analysera varje fråga för sig under respektive hypotes, och då använda 

oss av frågeställningen som underrubrik för att hjälpa läsaren och oss själva att hitta 

den röda tråden. Innan vi kommer fram till om vi förkastar hypotesen eller inte så 

skriver vi en tolkande sammanfattning utifrån frågeställningarna. 

 

 

 

 

5.2 Hypotes 1: Likhet föder likhet 

 
För att kunna analysera denna hypotes så ställde vi frågorna ”Tycker Ni att uppdragen 

skiljer sig åt vad gäller påskrivande revisor på er byrå mellan män och kvinnor”? Med 

en följdfråga där vi ville ha svar på vem som är ansvarig för uppdragen och hur de 

tilldelas. Vi ställde också frågan: ”Är vissa uppdrag mer meriterande för fortsatt 

karriär?” Med följdfrågan om vilken typ av uppdrag det är. Till de 

rekryteringsansvariga ställde vi även frågan: ”Vilka kvalitéer ska en person som Ni 

anställer ha? Med följdfråga som ger svar på vad som är avgörande. 

  

5.2.1 Tycker Ni att uppdragen skiljer sig åt vad gäller påskrivande revisor på er 

byrå mellan män och kvinnor?  

Vem är ansvarig för uppdragen och hur/vem tilldelar dem? 
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På frågan om uppdragen skiljer sig åt så svarade majoriteten av både män och kvinnor 

att det skiljer sig åt eftersom de flesta auktoriserade och godkända revisorerna är män. 

Det blir då naturligt att män är överrepresenterade som påskrivande revisor.  

 
Tabell 5.2.1 Respondenternas svar om uppdragen skiljer sig åt eller inte 

Uppdrag RA/MA1 KG2  KRA3  MRA4  Totalt  

Ja  4  1  1  2  8 

Nej  -  2  2  2  6 

Vet ej  1  1  2  -  4 

 

 

Det mest utmärkande i tabellen 5.2.1 är att alla utom en av de rekryteringsansvariga / 

Manliga auktoriserade revisorerna menar att uppdragen skiljer sig åt. De påpekar 

bland annat att när det gäller börsbolagen så är det partners som skriver på och då blir 

det en snedfördelning eftersom det finns betydligt fler manliga partners än vad det 

finns kvinnliga. I övrigt så svarade de ganska blandat. Vår analys av detta indikerar 

att det skiljer sig mer i Malmö än i Kristianstad eftersom de i Malmö arbetar med 

börsbolag i större utsträckning. 

En kvinnlig revisorsassistent utvecklar: 

”Nej, uppdragen skiljer sig inte åt, vi är ju förhållandevis få kvinnor uppåt som är 

påskrivande jämfört med män, jag kan inte se att det är någon större skillnad, vissa 

kanske har valt en viss inriktning att man kanske har mer mindre bolag och vissa har 

mer börsnoterade, de som är partner har mest börsbolag… ser ingen skillnad på män 

och kvinnor utan det handlar nog mer om vilken inriktning man själv vill ha.” 

 

En nyligen godkänd kvinnlig revisor påpekade att på deras byrå så är det bara män 

som är påskrivande, då de endast har haft en godkänd kvinna som nu är i 

sextioårsåldern och dessutom endast jobbat med små företag, det är då svårt att 

jämföra, då här finns sju auktoriserade män som är mellan trettiotre och sextio år. Hon 

påpekar också att det endast är auktoriserade revisorer i ledningen och kommer det in 

en offert så är det ledningen som fördelar ut den. 
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En manlig auktoriserad revisor tycker att uppdragen skiljer sig åt då män har fler och 

större bolag, ”ju större bolag ju fler män”. Han menar också på att det finns fler män i 

företagsbranschen och att vissa bolag vill ha män som revisorer, han påpekar 

dessutom att detta är ett externt problem. 

 

På följdfrågan svarade en övervägande majoritet att det är kontorschefen eller 

kontorsledningen som tilldelar uppdragen som kommer in till byrån via växeln men 

oftast söker klienterna en viss revisor som då får uppdragen. En del påpekade också 

att man själv får dra in uppdrag till byrån. Vi ser det inte som något könsberoende om 

vem som blir tilldelad uppdraget, det är snarare om vem som har tid för uppdraget på 

byrån. 

 

5.2.2 Är vissa uppdrag mer meriterande för fortsatt karriär?  

I så fall vilken typ av uppdrag? 

 

På frågan om vissa uppdrag är mer meriterande för fortsatt karriär, svarade femton av 

de arton intervjuade att så är fallet. En kvinnlig revisorsassistent svarade nej och en 

kvinnlig revisorsassistent och en manlig auktoriserad revisor svarade att en mix av 

små och stora bolag är bäst. Anledningen till att så många svarade ja på denna fråga 

var att det är stora börsbolag som ger meriterande erfarenhet för fortsatt karriär, detta 

märktes speciellt i Malmö, då de har fler stora börsbolag att revidera medan byråerna 

i Kristianstad har mindre bolag att göra uppdrag åt och där hänvisade en del av 

revisorerna till de “stora” städerna. 

 

En manlig revisorsassistent utvecklar detta genom att säga: ”Vissa uppdrag är 

meriterande men i slutändan är det nog din personlighet som avgör om man kommer 

vidare eller inte… börsbolag är ju en fördel, där finns klara möjligheter att komma 

vidare i karriären, måste behärska området och arbeta sig upp”. 

 

En kvinnlig godkänd anför att: “Ja, vissa uppdrag är meriterande, de stora uppdragen 

har ju en större status… det skiljer sig mellan kontorsstorleken, här har vi många 

mindre kunder, i Malmö finns det fler större kunder.” 
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En manlig auktoriserad tycker: “Nej det är inga uppdrag som är mer meriterande, det 

bästa är att man har en mix med stora och små uppdrag”. 

 

5.2.3 Vilka kvalitéer ska en person som Ni anställer ha?  

Vad är avgörande? 

  

På frågan till rekryteringsansvarig om kvalitéer vid anställning så svarade den ena 

auktoriserade rekryteringsansvariga att: “Helhetssyn är viktigt, betygen tittar man lite 

på, även om du har högsta betyg så kanske du inte är rätt person. Viktigt att man har 

alla poäng, man ska vara drivande och säljande i alla fall på vårt kontor. För 

överlevnaden måste man ha stort kontaktnät, kunna marknadsföra sig själv… 

utbildningsort spelar inte in”.  

 

Den andra rekryteringsansvariga auktoriserade revisorn svarade att: “Det är en 

kombination av olika faktorer. Personen ska helst ha sina poäng, hyfsade betyg, men 

detta är inget avgörande… och lite praktiska förkunskaper inom redovisning är bra. 

Utbildningsort spelar ej så stor roll däremot ska man ha en viss anknytning till 

orten… personliga egenskaper samt att kemin stämmer och att personen passar in på 

vårt kontor är viktigt”. 

Då vi endast har dessa två respondenterna som är rekryteringsansvariga så inser vi att 

det inte går att dra några större slutsatser ur detta material. Vi vill ändå peka på några 

intressanta iakttagelser såsom att könet inte spelar någon roll utan att det är 

personligheten som styr och om man passar in på kontoret. Dessa två 

rekryteringsansvariga var båda män och då de anställer 50 / 50 och strävar efter en 

jämn könsfördelning så går det inte att säga att likhet föder likhet.  

 

5.2.4 Sammanfattning av frågorna under hypotes 1 

 

Svaren från våra intervjuer visar på att det är svårt att göra jämförelser i dagens läge 

då nästan alla påskrivande revisorer är män. Respondenterna, både män och kvinnor 

tycker därmed att det är svårt att se någon skillnad mellan uppdragen. De ser det inte 

som något könsberoende utan mer som att det är så det ser ut idag, med fler 

påskrivande män än kvinnor. 
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Diskussionen, om att vissa uppdrag är mer meriterande, visar att det inte är könet som 

är  avgörande när man blir tilldelad ett visst uppdrag, det handlar om tillfälligheter 

och om vem som har tid. De “stora” uppdragen är mer meriterande kunskapsmässigt, 

“då man lär sig mycket” är några av kommentarerna till varför börsbolagsuppdragen 

är meriterande. Vid rekrytering så är det personligheten som är viktig och byråerna 

strävar efter en jämn könsfördelning.  

 

Detta resonemang leder fram till att hypotesen: Likhet föder likhet följaktligen 

måste förkastas.  

 

5.3 Hypotes 2: Barn och barnledighet försämrar kvinnors möjlighet 

till karriär inom revisorsyrket 

 
För att analysera denna hypotes så ställde vi frågorna: Har Ni varit barnledig? Med 

följdfrågor som hur länge, och om allt var som vanligt när Ni kom tillbaka? Till 

rekryteringsansvarig ställde vi frågan: Hur många av Era anställda är barnlediga just 

nu? Som följdfrågor ställde vi: Är man tillbaka i arbetet med klienterna direkt vid 

återkomsten och om man fortsätter med samma typ av uppdrag? Vi tar även med lite 

av det som framkom under telefonintervjun med den nyligen avhoppade kvinnliga 

revisorn. 

 

5.3.1 Har Ni Varit barnledig?  

I så fall hur länge? Var allt som vanligt när Ni kom tillbaka? Känner Ni att Ni har 

tappat något på att vara ledig? 

 

På frågan om barnledighet så svarade nästan hälften av kvinnorna att de varit 

barnlediga, av männen så har tre av nio varit barnlediga. 
 

Tabell 5.3.2 Respondenternas svar på frågan om de varit barnlediga 

Barnledig RA/MA1 KG2  KRA3  MRA4  Totalt 

Ja  3  3  1  -  7 

Nej  2  1  4  4  11 
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De män som varit barnlediga har bara varit det under en kortare period i samband med 

födseln eller på sommaren för att få en längre semester. De flesta kvinnor har varit 

hemma ungefär ett år i samband med graviditeten.  

 

En av de kvinnliga godkända berättade att hon varit barnledig i fyra månader direkt 

vid födseln i två perioder. Hon planerade barnen så att de föddes i september så hon 

kunde vara hemma i fyra månader och börja arbeta igen i januari då det är mycket att 

göra på byrån. Men hon sade att det har krävts en förstående man som har varit 

hemmapappa. 

 

En manlig auktoriserad revisor uttryckte följande: “Jag har varit barnledig, två 

pappamånader men inte i sträck, det hade inte gått, sex månader allt som allt, då jag 

har tre barn. Jag hade gärna tagit mer men känner att det är svårt att vara härifrån en 

längre tid, sen vill ju frun vara hemma också. Det hade varit otänkbart för mig att var 

hemma när barnen var riktigt små, då det var biologiskt omöjligt eftersom de 

ammades länge”. 

 

En kvinnlig godkänd revisor angav: “Har varit barnledig i två omgångar. Första 

gången hemma på heltid i ett halvår, sedan jobbade jag deltid nästan ett år, andra 

gången hemma på heltid ett år”. 

 

Av de som varit barnlediga så tyckte alla män och alla kvinnor utom en att de tappat 

när de kom tillbaka från barnledigheten. Kvinnan som ej tyckte att hon tappat något 

var barnledig för många år sedan och arbetade då som sekreterare. Alla är dock 

överens om att det är de längre barnledigheterna på ett, till ett och ett halvt år som 

göra att man kommer efter.  

 

En kvinnlig revisorsassistent förklarar: “Jag har varit barnledig i ett och ett halvt år, 

efter det har det varit en lång inslussningsperiod. Jag förväntar mig inte att någon ska 

ta hand om mig, men det tog lång tid i början och jag har fortfarande för få klienter, 

dessutom fick jag inte tillbaka mina gamla kunder. Assistenterna har växt till sig och 

tagit över och då har de fått behålla klienten, då det är bättre att behålla den 
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kontinuiteten. Det har varit lite tradigt att jag inte har kommit igång ordentligt. Jag 

har framfört att jag har lite att göra, men det tar tid, ingen har i förväg planerat så att 

man har några uppdrag på gång, det finns ingenting sånt. Jag har ju kommit efter 

karriärmässigt också, man missar ju en del, det är svårt att hålla sig uppdaterad 

hemma, lönemässigt har det ju inte förändrats heller, jag tycker väl att jag borde haft 

en normal löneökning”.  

 

En kvinnlig godkänd revisor uttrycker sig: “Det är svårt att kombinera små barn med 

karriär inom revisorsyrket. Är man borta i ett till ett och ett halvt år så tappar man 

klienter och är inte uppdaterad när man kommer tillbaka. Även vård av sjukt barn 

”förstör” en del när man har mycket att göra eftersom man har kalendern fullbokad”. 

 

En manlig auktoriserad revisor sade: “Som revisor tappar man mycket när man är 

ledig länge, då kunskap är en färskhetsvara. De som går in och arbetar lite under 

barnledigheten har lättare för att komma tillbaka”. 

 

 

 

5.3.2 Hur många av Era anställda är barnlediga just nu?  

När man varit barnledig är man tillbaka i arbetet med klienterna direkt vid 

återkomsten? Fortsätter man med samma typ av uppdrag? 

 

På frågan till de rekryteringsansvariga så svarade båda två att de har en del som är 

barnlediga just nu. De är överens om att man tappar på att vara barnledig en längre 

tid, de som väljer att lägga ledigheten i anslutning till semester tappar inte så mycket 

och har lättare för att hålla sig uppdaterad. Det är även svårt att behålla sina gamla 

klienter eftersom klienten inte ska behöva byta revisor för ofta.  

 

En rekryteringsansvarig berättade: “Vi har en om ett par veckor som ska vara 

barnledig, innan har vi också haft en del barnlediga. När man kommer tillbaka, nej 

helt som vanligt blir det nog inte, dels kanske det har gått ett eller två år och dels har 

det hänt mycket, faktanyheter och nya system i datorer osv. Tufft att komma ikapp 

och uppdatera sig på allting nytt som har hänt, det är svårt nog när man jobbar heltid 
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att uppdatera sig. Sen jobbar ju många deltid när de kommer tillbaka så då kan de nog 

bli rätt stressigt. Har det blivit förändringar med uppdragen, då kan det vara många 

nya uppdrag som de får börja med. Vi försöker underlätta allting i samförstånd och 

göra det så bra som möjligt, det är ingen som har framfört några klagomål eller så. 

Man ”förlorar” jobbmässigt genom att vara barnlediga, man blir lite efter, det är livet, 

det är inget som hindrar, man lyfter ju som människa, sen när man är fyrtio så har 

man ju ändå tjugofem år på sig att jobba för fullt”.  

 

En manlig auktoriserad revisor som dock ej är rekryteringsansvarig och inte själv 

varit barnledig anser att man ej tappar något på att vara barnledig, utryckte det: ”När 

man kommer tillbaks så känns allt som vanligt, här är det schyssta bananer”. 

 

Vid telefonintervjun som vi gjorde med kvinnan som nyligen slutat som revisor så 

framkom det att den största anledningen till att hon slutade vara att yrket inte går att 

kombinera med små barn. Hon utryckte sig: ”Jag var vid ett vägskäl där jag kände 

dels från mig själv och dels i från byrån att jag var tvungen att satsa på 

auktorisationen eller inte… jag ville gå vidare men inte inom revision då jag har två 

små barn och det tar ju mycket av ens fritid, det är en tuff insats och det medför 

mycket ansvar som jag inte kände att jag var beredd att ta.” Hon fortsätter: “Det är ett 

jobb som innebär mycket resande och farande… det krävs en stor insats för att få ett 

godkännande och den insatsen lönar sig inte vad gäller lönen om man säger så. Jag 

kände att mycket resor kombinerat med övertid inte gick att kombinera med att vara 

småbarnsföräldrar”. 

 

5.3.3 Sammanfattning av frågorna under hypotes 2 

 

Sammantaget kan man säga att de som varit barnledig en längre tid ”förlorar” på att 

vara hemma och ta hand om barnen genom att de kommer efter i karriären. Men av de 

respondenterna som har varit barnlediga så menade de att man inte alls ”förlorar” på 

att få barn eftersom det ger så mycket mer och det är värt det, arbetet är inte allt. Det 

är inte enbart barnledighet man ”förlorar” på utan det är all typ av längre ledighet. En 

man som är borta en längre tid kommer också efter i karriären. Eftersom det är 

kvinnorna som tar den största delen av barnledigheten och är hemma längre än 
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männen, vilket dels är biologiskt betingat samt att det är kvinnorna själva som har valt 

det, så är det de som ”förlorar” på att skaffa barn. Som framgår ovan vid 

telefonintervjun så är en anledning till att kvinnorna inte fortsätter inom revision just 

prioriteringar. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi inte kan förkasta hypotesen: Barn och 

barnledighet försämrar kvinnors möjlighet till karriär inom revisorsyrket.  

 

5.4 Hypotes 3: Kvinnor är inte beredda att offra så mycket tid på en 

karriär inom revisorsyrket 
 

Vi har ställt fyra olika frågor för att kunna analysera denna hypotes. Den första lyder: 

Arbetar Ni över mycket? Med följfrågan: Är det för byråns skull eller för Er egen? 

Och till de rekryteringsansvariga: Har Ni mycket övertid på Er byrå? Med följfrågan: 

Vilka arbetar över mest? De två andra frågorna handlade om prioriteringar med tre 

svarsalternativ: Jobb, Familj, Fritid och målsättningen inför framtiden inom 

revisionsbyrån. 

5.4.1 Arbetar Ni över mycket?  

Är det för byråns skull eller för Er egen? 

 

När det gäller övertid så svarade alla utom tre att de arbetar över periodvis. Yrket är 

väldigt säsongsbetonat, övertiden ligger under den första delen av året. 

 
Tabell 5.4.3 Respondenternas svar på om de arbetar övertid 

Övertid RA/MA1 KG2  KRA3  MRA4  Totalt 

Ja  4  3  4  4  15  

Nej  1  1  1  -            3 

 

Vår undersökning pekar här på att övertid är vanligt oavsett om man är assistent eller 

godkänd / auktoriserad, man eller kvinna. Den minoritet som inte arbetar över gör det 

av olika orsaker. En manlig auktoriserad revisor håller på att avveckla för att gå i 

pension, en kvinnlig godkänd samt en kvinnlig assistent för att de arbetar deltid. 
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Tabell 5.4.4 Respondenternas svar på varför de arbetar övertid 

RA/MA1 Man vill göra sitt bästa. Komma en bit i karriären. Man har ett                        

åtagande, en uppgift man ska klar av. Beroende på vilka uppdrag man 

har. 

KG2 För kundens skull, lovat en viss deadline. Visa att man kan ställa upp 

och göra det här jobbet som man har tagit på sig. Har att göra med 

inställning, de som är riktigt karriärlystna arbetar över en del för att 

visa framfötterna. 

KRA3 Arbetar över för kundens skull, har vi deadlines så har vi. Ställer man 

upp så kanske de kommer ihåg en. Förväntas ibland att man ska arbeta 

över. Både för min egen och för byråns skull. 

MRA4 Inte för kundens skull utan för min egen. Hjälper inte för att göra 

karriär. För byråns skull jag tänker inte på karriären. Har man väldigt 

mycket och inte hinner med det så får man arbeta över för att göra ett 

bra jobb.     

 

För det första så har de kvinnliga respondenterna lagt en stor tyngdpunkt på att det är 

kunden som är viktig och man arbetar över för deras skull, samt att de poängterar 

vikten av en deadline. De manliga respondenterna anser att det är för byrån man 

arbetar över. Dessutom uppmärksammade vi att en manlig revisorsassistent menade 

på att han inte arbetade över för karriärens skull medan en manlig auktoriserad revisor 

sade precis tvärtemot. Anledningen till detta tror vi kan bero på att de yngre 

prioriterar sin fritid mer. 

 

5.4.2 Vad har Ni för prioriteringar?  

Jobb, Familj, Fritid. 

 

På frågorna om prioriteringar så svarade alla utom två män på frågan. De kvinnliga 

revisorsassistenterna prioriterar jobbet. De godkända kvinnorna ändrar inställning och 

prioriterar familjen eller fritid istället, varav två av de godkända kvinnorna prioriterar 

fritiden framför familjen, en av dem har inga barn. 
 

Tabell 5.4.5 Respondenternas svar på vad de prioriterar 
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Prioritering RA/MA1 KG2  KRA3  MRA4  Totalt 

Familj  2  2  1  1  6 

Jobb  1  -  4  1  6 

Fritid  1  2  -  1  4 

Vet ej  1  -  -  1  2 

 

En kvinnlig revisorsassistent sade: “Man vill verkligen inte tacka nej till någonting på 

jobbet, man ska vara duktig och man ska visa sig, men sen när det har satt sig så har 

man hittat sin roll. I början var det svårt att hitta sin roll, det är ju kultur att man 

jobbar mycket och ju äldre man är desto mer tycker man att det är så, man ser ju en 

klar åldersskillnad, yngre folk har mer andra saker vid sidan om som man prioriterar, 

alltså värderar fritid mer. När de äldre började så var det att ”här ska det jobbas”, så 

det sitter nog kvar lite. Vi hade en gammal personalchef som berättade att på 

Stockholms kontoret var det alltid någon som jobbade, oavsett dag och tidpunkt, det 

var alltid en lampa tänd. Förr pratade man aldrig om att man blev utbränd, det har 

blivit mer uppdagat nu, så jag tror att man är lite bättre på att säga ifrån idag. Beror 

mycket på vilket kontor man är på också, där man kanske får slåss om uppdragen 

vågar man inte säga nej, men här är det ingen som kräver någonting… man sätter sina 

egna gränser”.  

 

En kvinnlig godkänd revisor anför: “Levde tidigare för jobbet numera så prioriteras 

fritiden mer.” 

 

Vad gäller männen så prioriterar de väldigt olika, det enda utmärkande är att två 

auktoriserade män prioriterar familjen. Det går inte att utläsa någon viss 

prioriteringsordning.  

 

En auktoriserad revisor uttrycker sig så här: “Jag prioriterar fritid, man jobbar för att 

få fritid, sitter ju inte här om jag inte behöver eller för att det ska se bra ut. 

Prioriteringarna ändras och det är viktigt att ha en balans”. 

 

En annan auktoriserad revisor tycker: “Övertid har alltid funnits… det håller nog på 

att ändras, brytningsskede, när de yngre kommer in och har en bättre helhetssyn är de 
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bara till salu vissa timmar och inte till varje pris, så var det lite förr.” Med detta citat 

vill vi visa att det håller på att ske en förändring vad gäller synen på övertidsarbete. 

 

5.4.3 Vilken målsättning har Ni för framtiden inom revisionsbyrån? 

 

Vad gäller frågan om målsättningarna så svarade alla utom en att de ska arbeta vidare 

och utvecklas inom byrån. Av revisorsassistenterna så ville inte alla bli auktoriserade 

revisorer.  

 

En kvinnlig revisorsassistent uttrycker sig så här: “Provet ligger och väntar på mig 

nästa år. När jag började så var det att ooohhh jag ska bli auktoriserad. Bilden har 

förändrats lite, när man jobbat ett tag så inser man att det inte bara är fördelar som 

följer med att man har en titel utan också högtställda krav på sig”.  

 

Män och kvinnor skiljer sig inte åt något nämnvärt, de har ungefär samma 

målsättning. En kvinnlig revisorsassistent svarade att hon skulle vilja prova på något 

annat så småningom. Detta yrke är hennes första riktiga så hon känner att det kunde 

vara kul att få erfarenhet av ett fast ställe och att kunna lösa problem åt företagen 

istället för att bara kunna ge råd och rekommendationer. 

 

5.4.4 Sammanfattning av frågorna under hypotes 3 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att analysen av denna hypotes visar på att övertid 

inte är någonting utmärkande för någon av respondentgrupperna. Anledningen till att 

revisorer arbetar över skiljer sig mellan män och kvinnor. Män arbetar delvis över för 

byråns skull medan kvinnor poängterar vikten av deadline och har klienten som 

främsta skälet för övertid. Vad gäller målsättningen så svarade majoriteten att de vill 

fortsätta att utvecklas inom byrån, alltså inget utmärkande.  

 

När vi kommer till val av prioriteringar så visar vår tabell 5.4.2.1 att fler yngre 

kvinnor prioriterar jobbet jämfört med de andra respondenterna. De godkända 

kvinnorna eller de med barn är inte beredda att offra lika mycket tid på jobbet då de 
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prioriterar familj och fritid. Medan unga kvinnor lägger mer krut på karriären och 

satsar nu, då de prioriterar jobbet.  

 

Med utgångspunkt i ovanstående skulle vi vilja dela upp denna hypotes i två aspekter, 

då det skiljer sig så markant mellan de kvinnliga revisorsassistenterna och de 

kvinnliga godkända revisorerna. Den ena aspekten är att de kvinnor som har arbetat 

en längre tid inom revision har ändrat sina prioriteringar. Ser vi till denna aspekt vill 

vi inte förkasta hypotesen. Ser vi ur den andra synvinkeln där de yngre assistenterna 

prioriterar arbetet så skulle vi vilja förkasta den. Dock vill vi här poängtera att de 

yngre även prioriterar en fritid och sätter gränser inom arbetet i större utsträckning än 

vad den äldre generationen har gjort. 

 

Kontentan är att vi inte förkasta hypotesen: Kvinnor är inte beredda att offra så 

mycket tid på en karriär inom revisorsyrket eftersom prioriteringarna ändras med 

åren som en av respondenterna uttryckte sig.  

 

5.5 Hypotes 4: Kvinnor hindrar omedvetet varandra från att göra 

karriär inom revisorsyrket 
 

Under intervjuerna har vi ställt fyra frågor som rör denna hypotes. Första frågan är: 

Föredrar Ni att arbeta ensam eller i grupp? Varför? Andra frågan är: Hur skiljer sig 

mäns och kvinnors arbetssätt? Tredje frågan är: Är relationen med kollegor och 

klienter olika? I så fall på vilket sätt? Den sista frågan lyder: Tycker Ni att det finns 

någon konkurrens på byrån? Utveckla.  

 

5.5.1 Föredrar Ni att arbeta ensam eller i grupp?  

Varför? 

 

På frågan om respondenten föredrar att arbeta ensam eller i grupp så svarade 

majoriteten, fjorton revisorer, både män och kvinnor, att de föredrar att arbeta i grupp. 

Fördelen med att arbeta i grupp var enligt de intervjuade revisorerna att det är socialt, 

kul och trevligt, samtidigt som man lär sig mer, har utbyte av varandra och därmed 

kan bolla frågor mellan sig i teamet. De flesta revisorerna arbetar som oftast enbart i 
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grupp. Av de fyra revisorer som svarade annorlunda på denna fråga var två manliga 

auktoriserade revisorer och de sade att de inte föredrog det ena eller det andra och de 

två godkända kvinnorna sade att det är bra med en mix och en kombination av att 

arbeta ensam eller i grupp.  

 

En manlig revisorsassistent berättar: “Det är tråkigt att sitta ensam. Det dyker upp 

vissa saker under uppdragets gång som kan vara bra att ha ett bollplank mot. Sitter jag 

ensam på ett litet uppdrag är det svårt att bolla med någon, men om jag sitter med på 

ett stort uppdrag så är man ett team och jag kan då sitta och bolla problem med 

kollegorna”.  

 

En manlig godkänd revisor utvecklar detta resonemang om varför han föredrar att 

arbeta i grupp, då han säger att: “En kund ska inte bara ha en kontaktman då allt kan 

hända och fyra ögon ser mer än två.”  

 

En kvinnlig godkänd revisor tycker lite annorlunda och säger att det är “bra med en 

kombination, kan vara skönt att arbeta ensam om man varit ute länge. Skulle aldrig 

vilja jobba ensam jämt men det är skönt ibland att kunna jobba undan”. 

 

En manlig auktoriserad revisor konstaterar att det blir bättre revision med fler par 

ögon… ”det är aktuellt att man har två eller tre revisorer och det blir en trevligare 

revision om man kan släppa prestigen och konstatera att man kan olika saker. Vara 

lite lättsam inbördes…”. 

 

Ovanstående sista citat och följande utdrag ur samtalet med den manliga revisorn 

tycker vi är en mycket god avspegling av det synsätt som klart dominerar vad gäller 

att arbeta i team eller inte.  

 

5.5.2 Hur skiljer sig mäns och kvinnors arbetssätt?  

Vilka skillnader finns? 

 

På frågan om mäns och kvinnors arbetssätt skiljer sig så svarade fjorton av 

revisorerna att det skiljer sig. De kvinnliga revisorerna pekar på att kvinnor är mer 
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organiserade, ordningsamma, planerande och mer detaljinriktade. De manliga 

revisorerna påpekade att kvinnor är mer försiktiga och i många fall duktigare, men 

framhåller inte sig själva på samma sätt som män, de är även noggranna och  

kontrollbehövande.  

 

De som inte ansåg att arbetssättet skiljer sig var två manliga revisorsassistenter, en 

manlig auktoriserad revisor samt en kvinnlig revisorsassistent.  

 

De två manliga revisorsassistenterna anförde endast att de inte såg några skillnader 

helt enkelt, den manliga auktoriserade revisorn ansåg att alla nyrekryterade “kommer 

hit gröna och stöps i samma form” och därmed inga skillnader. Sist men inte minst så 

påpekade den kvinnliga revisorsassistenten att det skiljer sig i hierarkin vad gäller 

andelen kvinnor och män, men hon såg inga olikheter i arbetssättet.  

 

Ur denna frågeställning kan vi utläsa att det är fler män än kvinnor samt fler 

assistenter som inte kan urskilja olika arbetssätt mellan män och kvinnor, detta kan 

bero på att assistenterna inte har tillräckligt med erfarenhet samt att männen kanske 

har svårare för att uttrycka sig. Nedan refererar vi till olika uttalanden ur 

intervjuskrifterna som visar på det som sagts tidigare i detta stycke. 

  

En manlig revisorsassistent anför att: “Jag har aldrig jobbat för någon kvinna men jag 

ser det som att det inte finns något specifikt för manligt och kvinnligt när det gäller 

revisorer utan det är personligheten som styr”.  

 

En kvinnlig revisorsassistent tycker att: “Manliga revisorer är mer påskyndande, det 

behöver inte vara så förfinat och layouten behöver inte vara korrekt medan kvinnor är 

mer noggranna.”  

 
En manlig revisorsassistent säger att kvinnor har svårare för att strunta i någonting…” 

de vill ha kontrollen och allting ska vara felfritt innan de skriver på”.  

 

En annan manlig revisorsassistent menar: “Mäns och kvinnors arbetssätt skiljer sig 

inte speciellt mycket åt. Det som kanske skiljer sig mest är att kvinnor kan vara lite 
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mjukare, detta är positivt, och jag föredrar att arbeta med en tjej. Det blir bäst om det 

är en mix i teamet, det kan annars bli för grabbig stämning om det endast är killar, 

eller för flamsigt om det bara är tjejer”.  

 

En av de manliga auktoriserade revisorerna som tycker att arbetssättet skiljer sig 

mycket utvecklar: “Svårt för mig att svara på eftersom jag inte har kvinnokläder eller 

kan vara en kvinna i en kvinnokropp. Det är skillnader på män och kvinnor som 

jobbar i grupp, då män hörs lite mer och har ett mera stabilt ordflöde som är lite 

svårare att avbryta, kvinnor är mer koncentrerade, de sätter punkt. Det finns en 

generell slagsida vad gäller bajseri och den manliga sidan som innebär att män 

broderar mycket om man nu ska generalisera. Kvinnor är välgörande, koncentrerade 

och kortfattade… fick en gång en vetenskaplig studie under ögonen, där man mätt 

sammanträdestiden och där har män dominerat stort i sammanträdesrummen. Det är 

nog könsskillnaden som gör det, kvinnor är mer försynta. Är kvinnor med på 

sammanträden så håller vi tiden, det brukar vi aldrig göra när vi endast är män på 

mötena”. 

Den kvinnliga revisorsassistent som vi nämnde i inledningsstycket till denna 

frågeställning och som inte tyckte att arbetssättet skiljde sig, utvecklade istället var i 

hierarkin på byrån som kvinnor började trappas av. Vi tycker detta uttalande är viktigt 

att ta med då det tillför en hel del till vår undersökning även om vi är medvetna om att 

det inte hör till sammanhanget vad gäller denna frågeställning. Hon betonar att: 

”Arbetssättet skiljer sig inte… handlar mer om hur man är som person, vi är en 

ganska homogen grupp, men jag tycker det skiljer sig i hierarkin, framförallt längst 

upp där det är övervägande del män, upp till seniornivå är det lika, någonstans mellan 

senior och manager där börjar det skilja sig åt och trappas ner med kvinnor, vet inte 

om det har att göra med satsning, karriär och familj och allt där…”.  

 

5.5.3 Är relationen med kollegor och klienter olika?  

I så fall på vilket sätt?  

 

På tredje frågan om relationer med kollegor och klienter skiljer sig åt mellan män och 

kvinnor så svarade både män och kvinnor att det inte skiljer sig åt något nämnvärt. Är 

det några skillnader så beror det på personligheten och inte på könet.  
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Tabell 5.5.6 Respondenternas svar på om relationen skiljer sig mellan män och kvinnor 

Skiljer sig? RA/MA1 KG2  KRA3  MRA4  Totalt 

Ja  3  1  1  2  7  

Nej  2  3  4  2  11 

 

Som vi ser i tabellen 5.5.6 så tycker sju av revisorerna att relationen skiljer sig, medan 

elva revisorer inte tycker det. Två kvinnor och fem män tycker att det skiljer sig. 

 

Två av de auktoriserade männen tycker att det inte är någon skillnad utan 

personligheten som styr. 

 

En manlig auktoriserad revisor tycker att: “Relationer är olika, men om det just beror 

på om det är en man eller kvinna det vet jag inte, ser ingen skillnad på beteende, de 

två kvinnorna som arbetar här beter sig mycket som män, de kanske är yrkesskadade, 

svårt att definiera det.” 

En annan auktoriserad manlig revisor svarade ganska liknande den tidigare refererade 

genom att säga: “Relationen beror mycket på klienten, hur de är funtade. Manligt och 

kvinnligt är ju lite minerad mark… på senare år har jag ju fått en del kvinnliga 

kollegor, det fanns ju inte för fem - tio år sedan. De kvinnliga egenskaperna ska 

dominera så att de inte försöker härma karlarna, då blir det jobbigt. Jag kan ju gradera 

mina kvinnliga kollegor på den manliga skalan men kvinnor är mycket duktiga på 

helhetssyn, de uppfattar ett bredare spektrum av verkligheten, simultanförmågan har 

de ju också, det är ju välkänt”. 

 

En manlig auktoriserad revisor uttrycker sig lite annorlunda genom att säga att: 

“Kunden känner sig oftast mer förtrogen med någon person, det handlar om 

personkemi. En del klienter har fortfarande svårt att lyssna på tjejer. Kvalitén är den 

samma oavsett kön. Inte revisorns fel att det ser ut på detta sätt utan gamla stelbenta 

klienters fel. Vad gäller ålder så är det samma sak där, de yngre lyssnar mer på de 

äldre”.  
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De kvinnliga godkända revisorerna tycker inte att det skiljer sig förutom en kvinna 

som tycker att en kvinnlig revisor kommer lite närmre personal och ekonomichef. 

Hon anser att det blir mer prestigefyllt mellan två män och har en klientproblem så är 

det lättare att komma till en kvinnlig revisor där det inte finns någon prestige. Hon 

anför vidare att: ”Kvinnor måste vara duktigare än män på vissa områden och visa 

mer kunskap för att bli accepterade då en del klienter har konservativ inställning. 

Killar ska visa att de kan mer, är lite mer besserwisser”.  

 

De godkända kvinnliga revisorerna som inte tyckte att det skiljer sig i relationen, ville 

ej koppla till manligt eller kvinnligt, det beror på individen. En godkända kvinnlig 

revisor sade dock att: “Grabbarna har närmare till snacket ibland” och de pratar mer 

strikt om arbete, kvinnor mer lättsamma, tror att det ”i slutändan är personligheten 

som avgör” 

En kvinnlig revisorsassistent uttryckte det så här: “Det handlar nog inte om manligt 

eller kvinnligt, nog mer om personlig läggning, ärlig och säga att man blir mer tagen 

på allvar om man är man, jag känner så i alla fall… en allmän känsla jag har, oftast är 

det ju att en påskrivande är en man och när han träder in i rummet med sin auktoritet 

så blir det en helt annan sak. Mycket kultur som allting annat i samhället, det är nog 

inte specifikt för revisorsbranschen, så ser det ut idag”.  

 

En annan kvinnlig revisorsassistent säger att det beror på klienten…”olika från klient 

till klient” beror inte på om man själv är man eller kvinna…”är ute så mycket och 

möter så många olika människor, och alla är ju lite olika, man får känna och anpassa 

sig till hur man pratar och framför sig då vissa är väldigt känsliga”. 

 

Den kvinnliga assistent som tyckte att det skiljde sig i relationen med klienten 

framförde att: ”Kvinnor är lite mer mjuka i sitt bemötande, kommer inte inskrikande 

till klienten att Ni måste skriva ner det här utan lägger fram det lite mjukare än vad en 

man gör.” 

 

En manlig revisorsassistent modifierar att “Relationer är olika, så är det ju överallt, vi 

har ju olika jargonger, spelar ingen roll för själva arbetet”. En annan har lagt märke 

till att kvinnorna umgås mer på fritiden i grupp än vad männen gör. 
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Två av de manliga revisorsassistenterna nämnde att det inte skiljde sig utan det 

handlar mer om hur man är gentemot klienten, beror nog inte på om man är man eller 

kvinna, det är individuellt och inte någon könsskillnad. 

 

5.5.4 Tycker Ni att det finns någon konkurrens på byrån?  

Utveckla. 

 
Tabell 5.5.7 Respondenternas svar på om det finns någon konkurrens på byråerna 

Konkurrens RA/MA1 KG2  KRA3  MRA4  Totalt 

Ja  2  4  2  4  12 

Nej  3  -  3  -  6 

 

På den fjärde frågan om konkurrens så svarade tolv av respondenterna att det finns en 

uttalad konkurrens på byråerna. Sex av revisorerna tyckte inte det. Lika många 

kvinnor som män tycker att det finns en uttalad konkurrens. Alla godkända kvinnliga 

revisorer samt alla manliga revisorsassistenter uppfattade en konkurrens på byrån. Vi 

uppfattade en stor skillnad vad gäller konkurrenssituationen mellan Kristianstad och 

Malmö. I Kristianstad är det många som tror att det är mer konkurrens på de stora 

kontoren, t.ex. Malmö. Detta fick vi bevis på att det är. 

 

Två av de tre kvinnliga revisorsassistenterna i från Kristianstad uttryckte sig här: 

“Konkurrens nej inte på detta kontoret, hade ni ringt till Malmö så hade svaret blivit 

annorlunda” och ”märks nog på större kontor”. Den tredje  kvinnliga assistenten sade 

att: ”Det finns till viss del, men de flesta uppdragen jagar man själv”. 

 

De två kvinnliga revisorsassistenterna från Malmö utvecklade sitt resonemang: 

”Ingen konkurrens i min position, då jag själv inte kan påverka… man blir ju tilldelad 

uppdrag så jag upplever ingen konkurrens kollegor emellan. Annorlunda när du blir 

godkänd och själv drar in egna uppdrag, och ditt namn kanske inte lockar, då kan det 

nog bli kamp om vem kundansvarig ska lämna dem till. Ska jag lämna dem till a eller 

b, slumpen styr nog mycket. Du lämnar ju inte dem som du tycker om att jobba 

med… man roffar åt sig de bästa uppdragen indirekt”. 
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Den andra assistenten berättar: “Vid befordringstillfällen finns det konkurrens. När 

jag anställdes så var vi några stycken som rekryterades och då har det varit så att man 

befordras samtidigt till senior, detta är känsligt när det plötsligt bryts ut några stycken 

och en inte blir befordrad… då måste man visa framfötterna och det är i de lägena, 

mellan assistent och senior som det finns konkurrens. Det syns ju för alla andra om en 

assistent inte blir befordrad. Jag vet två fall där assistenter slutat då de inte blivit 

befordrade”.  

 

De godkända kvinnorna från Kristianstad hade olika syn på konkurrens, en uttryckte 

det: “Ja, i vår vision att bli bättre så har man sina målsättningar och det kan innebära 

att man ska höja sig utifrån föregående år… indirekt finns det en konkurrens, den är 

dock mer positiv än negativ, blir ju till kontorets tillväxt.” 

De två andra godkända kvinnliga revisorer från Kristianstad var samstämmiga i att: 

“Det finns konkurrens på alla byråer. När man kommit en bit t.ex. färdig kvalificerad 

så vill man ha det som är kul. Uppfattar konkurrensen större på stora kontor. De 

påskrivande väljer vilka de vill arbeta med. Gruppchefen ser till så att alla har att 

göra”.  

 

Den enda kvinnliga godkända från Malmö tycker: “Konkurrensen är stor, ska alltid 

sträva uppåt. Kamp mellan assistenter om vem som blir befordrade till senior. Sedan 

en kamp om att bli manager. Alla blir inte senior eller manager. Det handlar om att bli 

omtyckt och göra ett bra jobb. Senior och manager konkurrerar om att göra ett bra 

jobb. Partners befordrar senior och manager. Det är ingen skillnad beträffande kön på 

vilka som blir befordrade”.  

 

Av männen så svarade fem stycken av de nio tillfrågade att de tycker att det finns 

konkurrens.  

 

En manlig revisorsassistent från Kristianstad anför: ”Konkurrens i början, då kommer 

man lite av en slump med på uppdrag just där det finns ett behov av arbete, nu kan 

man påverka vilka uppdrag och då finns det risk för konkurrens, men oftast följer man 
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med företaget i några år och då vet man vilka personer som jobbar med på företaget, 

om någon slutar kan man komma med.” 

 

En annan manlig revisorsassistent från Kristianstad tycker: “Konkurrens, ja bland 

assistenter finns det, vill ju vara med bland de trevligaste uppdragen och vara med på 

så många uppdrag som möjligt, alla vet ju att det är så”.  

 

En manlig revisorsassistent från Malmö anser: “Det finns ett antal steg som man kan 

klättra, ganska hierarkiskt uppbyggt. Konkurrensen visar sig mest när det är 

befordringar som det är varje år. Det finns ett visst antal platser och det är fler 

personer som slåss om dem och då blir det konkurrens om platserna. De som inte blir 

befordrade inom en viss tid slutar oftast. Men konkurrensen är positiv man sporrar 

varandra och gör ett bättre jobb. Det blir ingen dålig stämning utan konkurrensen är 

positiv man kämpar mot samma mål”.  

 

De tre manliga auktoriserade revisorerna från Kristianstad var mycket eniga i att 

konkurrens finns på de stora kontoren, eller rättare sagt de vet att det är mer 

konkurrens mellan uppdragen där, men de uppfattar ingen konkurrens på sina egna 

kontor.  

 

De två manliga auktoriserade revisorerna från Malmö intygade det som de manliga 

revisorerna i Kristianstad trodde och visste och en av dem hävdade följande: “Det 

finns alltid en konkurrens inom sådana här organisationer. De flesta är kanske inte 

nöjda och vill gå vidare. Finns en inbyggd konkurrens mellan dem som började 

samtidigt eller som också står på tur. Inget som är utpräglat och märks av mycket. Det 

finns inte så mycket man kan göra för att komma med på de stora uppdragen, man 

måste ha visat sig duktig långt innan”.  

 

Den andra manliga auktoriserad revisor av dem hade en liten annan synvinkel och 

påpekade att: “Det är ohållbart att konkurrera med kollegor. Hade man konkurrerat på 

lägre nivå så hade man inte prioriterats av ledningen. Knuffas man fram så är det på 

någon annans bekostnad”.  
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5.5.5 Sammanfattning av frågorna under hypotes 4 

 

De flesta revisorerna tycker om att arbeta i team, där även fyra av dem tycker det kan 

vara bra med en mix, detta indikerar på att det inte går att utläsa någonting om att 

kvinnor föredrar att arbeta i team mer än män, då syftet var att ta reda på om 

relationsbiten är viktigare för kvinnliga revisorer än den är för manliga revisorer. De 

fyra revisorer som svarade annorlunda har arbetet inom revision några år, då de alla 

var auktoriserade och godkända, detta tyder på att man ändrar uppfattning om 

teamwork ju längre man är i yrket och kanske mer och mer uppskattar det 

självständiga arbetet på sitt eget kontorsrum.  

 

Vad gäller arbetssättet så tycker en övervägande majoritet att det skiljer sig. De anför 

bland annat, både män och kvinnor, att kvinnor har en helhetssyn, är lite “mjukare” i 

sin framtoning samt mer noggranna än vad de manliga revisorerna är. Detta tolkar vi 

som att man oavsett kön är rörande överens om att kvinnor och män är olika och har 

ett annat sätt att arbeta på, samtidigt som det hos respondenterna ses som någonting 

positivt. Vi kan inte utläsa någonting om att kvinnor omedvetet hindrar varandra från 

att klättra i hierarkin utan mer som att de tycker det är kul att deras kvinnliga kollegor 

kommer framåt i karriären.  

 

Vad gäller tolkningen av om relationer skiljer sig åt mellan män och kvinnor så 

svarade respondenterna att det inte skiljer sig åt något nämnvärt. Är det några 

skillnader så beror det på personligheten och inte på könet. Det är framförallt kvinnor 

som inte finner någon skillnad, detta tolkar vi som att relationer klienter och kollegor 

emellan inte är någonting som har hamnat i deras funderingar eller tankar. 

 

Konkurrensen tycker alla tillfrågade godkända kvinnor och alla manliga 

revisorsassistenter att den är påtaglig. Vad gäller de manliga auktoriserade och de 

kvinnliga revisorsassistenterna så var det blandade svar, den övervägande delen av 

revisorerna som svarade att det fanns konkurrens arbetade i Malmö. Det som är 

utmärkande är att godkända kvinnor finner en viss konkurrens på byrån. Kan detta 

bero på att de indirekt har fått ”slå” sig fram lite mer med ”armbågarna”? Eller beror 

det på att de känner att de ska visa sig “duktigare” än männen? Detsamma gäller de 
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manliga revisorsassistenterna, de uppfattar också en viss konkurrens, alla fem har 

nämnt uppdragen och att de “vill fylla sin kvot” samt att de vill komma med på de 

trevligaste uppdragen som anledning till konkurrensen. Detta indikerar på att de yngre 

männen slåss lite mer om uppdragen.  

 

Vårt syfte var att se om det framförallt mellan kvinnor finns en uttalad konkurrens 

och vi fann den för de godkända kvinnorna, men vi tolkar det inte som någon 

konkurrens kvinnorna emellan utan de vill göra någonting positivt för kontoret, samt 

sträva framåt i sin utveckling.  

 

Därmed förkastar vi hypotesen: Kvinnor hindrar omedvetet varandra från att 

göra karriär inom revisorsyrket. 

 

5.6 Hypotes 5: Revisorsyrket efterfrågar personer med manliga 

egenskaper. 
 

Nedan presenteras utfallet av egenskapsrangordningarna. I detta stycket redogörs 

också för de kommentarer som framkommit vid intervjuerna. (Malmer, 2003) För att 

återuppväcka minnet så repeterar vi här vilka egenskaper som är manliga respektive 

kvinnliga. 
 

Manliga egenskaper: 

Drivande, rationell, påstridig och riskvillig 

 

Kvinnliga egenskaper: 

Lyhörd, intuitiv förmåga, helhetssyn och god förmedlare 

 

5.6.1 Totalrangordning 
 

I tabell 5.6.8 ges rangsumman för varje egenskap. En första plats ges rangen 1 och en 

sista får rangen 8. Varje kortbunt innehåller därmed rangsumman 36 och med 18 

kortbuntar blir det totalt 648 att fördela på de åtta egenskaperna. Ju lägre rangsumma 

en egenskap får, desto viktigare anses egenskapen vara inom revision och för att vara 
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en bra revisor. Många av respondenterna påpekade att det inte går att rangordna 

egenskaper som inte är viktiga inom revision, men med rangsumman som kriterium så 

får även dessa olika värde. För att undersöka hur detta inverkar på de sammanlagda 

rangordningarna är egenskaperna poängsatta på så sätt att en förstaplats ger 5 poäng, 

en andraplats 3 poäng och därefter 2 och 1 poäng. Detta är samma poängsystem som 

används i sportsammanhang, ju högre poäng desto mer betydelsefull anses 

egenskapen vara. Det finns 11 poäng i varje kortbunt och totalt 201 poäng. Poängen 

för de olika egenskaperna visas i tredje kolumnen i tabell 5.6.8 (Malmer, 2003)  
 
Tabell 5.6.8 Egenskapernas rangordning  

Egenskaper   Rangsumma   Poäng    

Helhetssyn   21    84   

Lyhörd    44    49 

Rationell   76    17 

Drivande   79    18 

God förmedlare  81    14 

Intuitiv förmåga  82    18 

Påstridig   126    1 

Riskvillig   139    0 

 

Vi ser att om rangsumman används som kriterium så är helhetssyn den egenskap som 

respondenterna anser vara viktigast för att utföra en bra revision. Därefter följer 

lyhörd och rationell. Sedan kommer drivande och god förmedlare. Även “intuitiv 

förmåga” anses ha betydelse, medan de två sista egenskaperna påstridig och riskvillig 

i stort sett tycks sakna relevans inom revisorsyrket, då de har fått så hög rangsumma 

samt det stora hopp som finns mellan dessa två egenskaper och de övriga 

egenskaperna. 

 

Om rangordningen istället grundas på poängen ser vi att helhetssyn tar hem många 

poäng och att det är ett stort hopp till egenskapen lyhörd. Detta visar på hur oerhört 

viktig denna egenskap är inom revision. De fyra begreppen rationell, drivande, god 

förmedlare och intuitiv förmåga hamnar på i stort sett samma poäng. Här hamnar 

intuitivförmåga och drivande på samma poäng och delad tredje rankning och detta 

pekar på att intuitivförmåga rankas högre på poängfördelningen än vid rangsumman. 
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Påstridig och riskvillig hamnar i botten oavsett rangordningskriterium. Resultatet som 

visas i tabell 5.6.8 gäller för de arton personer som rangordnat egenskaperna i denna 

undersökning. Går det att dra några generella slutsatser från detta resultat? 

 

5.6.2 Kvinnors respektive mäns rangordningar 

 

Begreppsrangordningarna har använts till ytterligare en analys, det är en jämförelse av 

hur kvinnliga revisorer jämfört med manliga revisorer har gjort sina rangordningar.  

 

I tabell 5.6.9 visas hur de ovannämndas rangordning skiljer sig och hur de har 

rangordnat. Deras rangsumma står först och deras rangordning inom parentes. 

För att färska upp minnet så består de arton respondenterna av nio revisorsassistenter, 

varav fem kvinnliga och fyra manliga, två manliga rekryteringsansvariga, tre 

auktoriserade män och fyra godkända kvinnliga revisorer. I tabell 5.6.9 ser vi att 

kvinnor anser att intuitiv förmåga är mer betydelsefullt än vad männen tycker. De 

kvinnliga revisorerna har rangordnat denna egenskap som tredje viktigaste 

egenskapen medan männen har rankat den som sjätte viktigaste. I gengäld har män 

rankat drivande som tredje viktigaste egenskapen jämfört med kvinnorna som har 

rankat den som sjätte viktigaste. Kontentan är att egenskapen drivande och intuitiv 

förmåga i princip har bytt plast i kvinnors respektive männens rangordning. 

Anledningen till detta tror vi beror på att dels så förstod inte många av de manliga 

respondenterna vad ordet intuitiv förmåga stod för och vad det betydde samtidigt som 

männen generellt sett tyckte att drivande var positivt i den bemärkelsen att revisorn 

ska vara drivande både karriärmässigt och mot byrån, vi kommer dock att utveckla 

detta lite senare i analysen vid respektive egenskap. I övrigt är det stor 

överensstämmelse. I respektive grupp är det ingen tvekan om vilken egenskap som 

anses vara viktigast och mest betydelsefull, nämligen helhetssyn. 

 
Tabell 5.6.9 Kvinnor respektive mäns rangordning av egenskaperna 

Egenskaper    Kvinnor  Män 

Helhetssyn    11 (1)   10 (1)   

Lyhörd     21 (2)   23 (2) 

Rationell    38 (4)   38 (4) 
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Drivande    43 (6)   36 (3) 

God förmedlare   40 (5)   41 (5) 

Intuitiv förmåga   36 (3)   46 (6) 

Påstridig    64 (7)   62 (7) 

Riskvillig    71 (8)   68 (8) 

 

 

 

 

5.6.3 Olika definitioner av egenskaperna 

 

Vi ska här visa på vilka sätt de intervjuade revisorerna har tolkat och beskrivit 

egenskaperna för oss samt vad de har inneburit för respondenterna. Vi kommer att 

börja med att visa hur de kvinnliga revisorerna uppfattade den aktuella egenskapen 

för att sedan visa på vad de manliga revisorerna tyckte för att kunna se om de olika 

tolkningarna skiljer sig och om detta har påverkat rangordningen.  

 
Helhetssyn 

De olika tolkningar som de kvinnliga revisorerna har gjort är följande:  

 

“Man måste lyfta blicken, förstå verksamheten från början innan man går in och rotar 

i siffrorna och balansposter, förstå ett bolags totala verksamhet, styrkor och svagheter, 

dels kunna koppla hur balansräkning och resultaträkning hänger ihop och 

helhetssynen där.”  

 
En annan menar: 

“Ligger lite i rollen som revisor, analytisk på ett övergripande synsätt, få en bild av 

allting, bedömningar på rätt sätt. Inte gräva ner sig i detaljer och se detaljerna i sitt 

sammanhang”.  

 

De övriga kvinnorna sade också sammanfattningsvis att helhetssynen var att se hur 

allting  påverkade just ett specifikt bolag, övergripande bild och processer. Se hur 

företaget fungerar totalt sett och den värld den befinner sig i och för att klippa ett bra 

citat “Måste ha helikoptersyn ibland för att inte fastna i småsaker”. En sade att det 



 63

första intrycket är kolossalt viktigt då man måste vara kompetent och få klienten att 

känna sig viktig, att man bryr sig helt enkelt och visar att man förstår hela 

verksamheten.  

 

Tolkningar som de manliga revisorerna gjort är följande: 

 

“En god revisor behöver veta vad som händer och sker i företaget, deras marknad och 

åt vilket håll samhället utvecklas och hur detta är till gagn för företaget, vilka 

möjligheter och vilka hot det finns. Kommer det ny lagstiftning, är det till fördel eller 

nackdel för företaget, skatter och speciallagstiftning. Hur utvecklas företaget mot 

tidigare år, kolla nyckeltal, förändringar i dessa nyckeltal som vi bör vara mer 

vaksamma på”.  

 

En annan man utvecklar: 

“Viktigt då man inte har så mycket tid på sig, måste snabbt läsa av vad det är kunden 

vill ha och vad kunden gör. Det är sänkta arvoden hela tiden så man måste jobba på 

då man inte har så mycket tid på sig. Extremt på de stora bolagen, det är tufft”. 

 

En annan säger: 

“När man tänker på en revision så ska ju den utgå ifrån risk och väsentlighet då vi ska 

kommentera räkenskaper, framförallt om det är lite större bolag så måste man ha en 

helhetssyn och förstå hela revisionsprocessen, ha en överblick och kontroll för att i 

slutändan kunna göra ett riktigt uttalande, inte fördjupa sig i detaljer utan en 

helhetssyn, tappar man den så blir allting fel”. 

 

Andra resonemang var att en bra revisor måste förstå verksamheten och inte bara 

siffrorna. Du ska granska och för att kunna göra det på ett bra sätt så måste du förstå 

“businessen” för att kunna se sammanhang, du reviderar alltid en helhet och du kan 

inte välja ut delar av verkligheten som du inte vill se. Kan inte vara alltför inriktad på 

detaljer, det är viktigt att se hela företaget. Få en helhetssyn för att se vilka risker det 

finns i företaget och inte bara stirrar sig blind utan försöker se det i det stora hela, vad 

är det som påverkar posten man granskar, se omvärldssituationen. 
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Vår tolkning av hur egenskapen helhetssyn skiljer sig: 

Någonting vi uppmärksammade var att de kvinnliga godkända revisorerna samt de 

manliga revisorerna hade lättare för att utveckla denna kvinnliga egenskap medan de 

kvinnliga assistenterna mer bara kunde säga vad egenskapen innebar mycket 

kortfattat. En annan iakttagelse är att kvinnorna pratar mer om klienten och förståelse 

av bolagets verksamhet, medan männen utvecklar arvoden och lagstiftning lite mera. 

 
 

Lyhörd 

De kvinnliga revisorerna utvecklar: 

 

“Kundens önskemål är viktiga, vad de vill att vi ska göra och vad som gäller ute på 

företagen bland den operativa personalen, ledningen kan ju ha en uppfattning om hur 

det fungerar men det kanske fungerar på ett helt annat sätt i verkligheten.”  

 

“Mycket bedömningsfrågor, sällan man kan säga att något är rätt eller fel, alltid vårt 

dilemma. Kunden har mer kunskap om sin rörelse och produkter än vad vi har och vi 

kommer in en väldigt kort period i deras värld, därför måste man lyssna på kunden, 

om detta är rimligt eller ej”.  

 

Andra aspekter de tar upp är att man ska lyssna på kunden och inte dra förhastade 

slutsatser. Vi jobbar med människor och då är kommunikationen viktig, man ska vara 

lyhörd för intryck, information och problem och klientens önskemål. Revisorn ska ha 

en objektiv roll, ska lyssna på alla och ej förmedla egna åsikter istället lyssna på 

andras, försöka höra sådant som de inte säger. Man måste vara lyhörd när man träffar 

många olika människor i olika miljöer och kunna läsa mellan raderna vad kunderna 

vill ha. Förändringar i omvärlden viktig, måste ha pejl på det mesta. 

 

De manliga uttrycker sig på följande sätt: 

 

“Ett sätt att uppfatta verkligheten, det är skönt att rita sin egen karta, som revisor är 

du betraktare, en recensent, du skriver inte själv en verklighet, du betraktar den och 

för att uppfatta verkligheten så måste du vara lyhörd” 
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“När jag är ute hos en klient och arbetar ska man vara öppen för vad de berättar om 

sitt företag och hur de arbetar, sköter sitt bolag och deras rutiner. Då måste man vara 

lyhörd och låta dem berätta”  

 

”Går inte att ha skygglappar och köra på, måste stanna upp och lyssna”. 

 

De modifierar vidare att det är viktigt att vara lyhörd inom gruppen, med 

medarbetarna och utåt mot kunden det kan hända saker som ändrar inriktning då 

måste man vara lyhörd. Viktigt att kunna lyssna på kunderna om vad de vill ha och 

vad de är oroliga för, att man lägger det på en rätt nivå, vissa har mycket kunskaper i 

ekonomi och vissa har ingen men båda lyssnar på varandra. En annan revisor menade 

på att lyhörd handlade om att lägga det på en rimlig nivå, personkemi, känna av 

stämningen och kommunikationen.  

 
Vår tolkning av hur egenskapen lyhörd skiljer sig:  

Denna egenskap tolkas på samma sätt av både männen och kvinnorna. De utvecklar 

att kunden är den som står i centrum och besitter kunskapen om sin rörelse och det 

gäller att vara lyhörd mot kunden och även mot sina medarbetare. Det som skiljer är 

kvinnornas utformning av att det handlar om människor där man läser mellan raderna, 

där kommunikationen är viktig, människor emellan. 

 

Rationell 

De kvinnligas synsätt av egenskapen rationell: 

 

“Rationell bör man vara ibland när man inte har så mycket tid på sig, att kunna gå på 

det som är viktigast och få det gjort först”.  

 

“Pressade priser, tight budget, det går inte att sitta och titta på detaljer och småposter. 

utan titta på väsentlighet och risk”.  

 

Andra synsätt var att inte stirra sig blind på siffrorna utan göra sitt jobb på ett 

rationellt sätt. Vi behöver jobba ganska effektivt när vi jobbar med kunderna, vi är 
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inte billiga utan arvodet springer fort iväg, det blir dyrt för kunden. Har inte hur 

mycket tid som helst, kan därför ej titta på allt, måste därför vara rationell i sitt arbete 

och upplägg. Vi måste ha respekt för omvärlden och ej gräva ner sig utan fånga upp 

det viktiga och agera på ett förnuftigt sätt med gott omdöme och sunt förnuft.  

 

 

 

De manliga sade: 

 

“Att vara rationell är en självklarhet, du måste rationalisera, välja det här med 

väsentlighet och risk och analytisk granskning istället för detaljgranskning, göra en 

rationell revision, finns ingen som vill betala för en massa piruetter som inte leder till 

någonting, målinriktat… du ska ju uttala dig, så liten insats som möjligt men du ska 

göra det nödvändiga… lagom noggrann.” 

 

“Rationell för mig är att inte gräva ner sig i småsaker”. 

 

Göra rätt saker på rätt sätt så bra som möjligt, rationell är alltid bra att vara, låter bra. 

Rationell är att vara logisk och effektiv, ha struktur och vara en god planerare, har 

med helhetssynen att göra, kunna se framåt. Handlar om att ta rationella och effektiva 

beslut i sitt arbete och fånga upp det som verkligen är viktigt på så lätt sätt som 

möjligt.  

 

Vår tolkning av hur egenskapen rationell skiljer sig: 

Här uttrycker sig alla revisorerna på likartat sätt där effektivitet, väsentlighet & risk 

och att fånga upp det viktiga är ord som är återkommande. 

 

Drivande 

De kvinnliga uttryckte: 

 

“Drivande för mig är att ge mervärde åt kunden, att komma med egna förslag och  

förbättringsmöjligheter, hjälpa till samtidigt som man kontrollerar.” 
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“Är drivande mot kunden, speciellt mot mindre kunder, då vi är den enda konsulten 

som de har och fråga. Jag är konsult samtidigt som jag är revisor, får tala om att här är 

risker, här måste ni göra si och så”. 

 

De andra kvinnorna tolkade drivande som att komma med förslag på förbättringar, 

klienten måste ju själv ta sina beslut. Tittar man på revisorsrollen måste man vara 

drivande i något man tycker är fel, för att få fram det man vill. Revisorn måste ro allt i 

land och hålla god kontakt med klienten och “pusha” på dem och se till att man får 

allt man behöver efter hand och stå för sin ståndpunkt. Alla kunder är inte lika lätta att 

påverka och då gäller det att kunna övertyga kunden om vissa saker som kan innebära 

onödiga kostnader. En annan utvecklade drivande som både positivt och negativt, 

negativt i den bemärkelsen om man går med slagpiskan och stör medarbetaren då de 

ska känna att de har den tid som behövs för att arbeta. Andra sade att egenskapen 

hade lite negativ klang, revisorn uppfattas ej som drivande enligt deras mening.  

 

De manliga kontrade: 

 

”Som revisionsbyråchef så ska man driva, men inte i egenskap som revisor… om jag 

har en övertygelse att ni bedriver er verksamhet helt felaktigt men lagligt och 

uppfyller befintliga regelverk så innebär det ju att jag lägger mig i förvaltningen och 

det får jag inte göra, för då reviderar jag mig själv, då är mitt oberoende borta, att 

tänka och prata samtidigt det är svårt för oss karlar… denna egenskap är tvivelaktig 

som revisorsegenskap, du får inte inverka på förvaltningen, jag kan driva regelverken, 

den goda redovisningsseden.” 

 

De andra modifierade egenskapen med att revisorn ska vara en driftig person för att 

kunna få med styrkorna, antingen man själv eller har en duktig revisorsassistent som 

kan förmå folk att samarbeta på ett bra sätt. Positivt ord då revisorn ska driva fram en 

granskning så att man är färdig till deadlinen och är drivande kunskapsmässigt. Även 

drivande i sin karriär, man får pluspoäng om det går snabbt, har bra fart och skaffar 

nya kunder, det kan gynna en i karriären internt. Det är pressat ur lönsamhetssynpunkt 

inom revision och är man inte drivande under topparna så tror jag inte att man klarar 

av yrket, för att skaffa nya uppdrag måste man vara drivande och sälja. Ofta arbetar 
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man i projekt, det är viktigt att alla personerna i teamet är drivande och framåt så att 

gruppen kommer i mål då man ska driva sig själv och kunden framåt. En minoritet 

tyckte att drivande inte var revisorns uppgift och därmed inte bra inom revision, det 

ligger på klienter att vara det. De auktoriserade måste dock vara drivande för att föra 

byrån framåt. Möjligtvis rationell istället. 

 

 

Vår tolkning av hur egenskapen drivande skiljer sig: 

För kvinnor är egenskapen någonting som ger mervärde för kunden genom 

förbättringsförslag och genom att försöka få in material i tid, en och annan tyckte att 

drivande hade en negativ klang. Männen pekade mer på att revisorn ska driva fram 

granskningar, vara drivande i sin karriär och sälja uppdrag. Kvinnorna såg drivande 

mer som någonting externt och för kundens bästa medan männen såg det mer som 

uppdrags- och karriärsdrivande.  

 

Männen har värderat egenskapen högre i rangordningen än vad kvinnorna har gjort. 

Det kan eventuellt kopplas till att denna egenskap är typiskt manlig. Kvinnorna har 

valt att värdera intuitiv förmåga högre och detta är den typiskt kvinnlig egenskap. Det 

kan vara ett tecken på att män tenderar att värdera manliga egenskaper högre och 

kvinnor tenderar att föredra kvinnliga egenskaper. Respondenterna uppmärksammade 

att egenskapen drivande värderas olika beroende på vilken roll man ser revisorn i och 

egenskapen kan ses från två synvinklar. Den ena är att vara drivande mot klienten och 

den andra att vara drivande internt på byrån. De intervjuade påpekade att de 

rangordnade egenskapen högre om man såg det från den synvinkel att vara drivande 

på byrån.  

 

God förmedlare 

De kvinnliga tolkade: 

 

“ God förmedlare är för mig kopplingen till människor. Vi kanske inte har samma 

uppfattning om allting, då får man jämka ihop dem utifrån den information och 

kunskap som jag har om situationen och företaget”. 
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Det ligger social kompetens i att vara en god förmedlare och att kunna ta varje kund 

på rätt sätt och i diskussionen mellan företagsledningen och revisorn hur man ska 

ställa sig i olika bedömningar. Som god förmedlare måste revisorn vara lite 

människokännare och kunna bemöta alla typer av människor då alla är olika öppna 

och har olika syn på revisorn.  

 

Ha en bra kommunikation med klienten så att man minskar förväntningsgapet, vad vi 

verkligen gör och därmed förmedla synpunkter, budskap och åsikter vi har, man 

måste vara bra på att handskas med människor. Kommunikationen är speciellt viktig 

när det krävs förbättringar och få kunderna att förstå att det är viktigt för dem själva, 

ha en bra klientrelation och behålla den.  

 

De manliga utvecklar: 

 

“Jobbar ju med människor och i en kunskapsrelaterad bransch. God kontakt både med 

sina medarbetare på uppdraget och med sina klienter så att kunden förstår varför vi 

vill titta på just detta specifika. Jag måste få kundens förtroende och få han att förstå 

att vi ser en risk i detta och att försöka både externt och internt att förmedla 

någonting”. 

 

“Ska kunna förmedla en god redovisningssed, om det är en rutin som kan bli bättre då 

gäller det att kunna förmedla det på ett bra och tydligt sätt utan att skapa misstanke 

mot en viss person och därmed prata med klienten på ett bra sätt.” 

 

Andra tankar kring god förmedlare är att det är helt omöjligt att kunna allting själv, 

viktigt att andra kan det och då låta dem göra det istället för att man själv ska göra det 

och att man kan organisera ett uppdrag, förmedla arbete och information och få det att 

flyta. Man ska kommunicera vad man kommer fram till och de förbättringar man ser 

hos företaget och de iakttagelser man gör. Finns en förväntan från dem som man 

arbetar med att man ska bidra med något positivt, mervärde för det som blir reviderat 

förutom att man sätter sitt bomärke på årsredovisningen att det är OK, basis av sin 

erfarenhet, att kunna förmedla idéer och tankar, marginaler utanför protokollet. 
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Vår tolkning av hur egenskapen god förmedlare skiljer sig: 

Under intervjuerna och vid utskriften uppmärksammade vi att kvinnor uttryckte sig 

med ord som: människokännare, klientrelation, social kompetens och kopplingen till 

människor när de tolkade denna egenskap medan männen uttryckte sig mer som att 

det handlade om kommunikation och förmedlingar av arbete, budskap och god 

redovisningssed. Detta är en typisk kvinnlig egenskap och det märks vid denna 

analys, då kvinnorna uttrycker sig “mjukare” än männen. 

 

Intuitiv förmåga 

De kvinnligas utdrag om intuitiv förmåga: 

 

“Det får man ju mer och mer ju längre tid man jobbar, upptäcka tecken på brister och 

felaktigheter och potentiella förbättringsmöjligheter, genom en känsla.” 

 

“ Måste ha känsla för vad som är viktigt för kunden”. 

 
De andra kvinnorna visar på att: Något som man får med erfarenheten, ser helt andra 

sidor nu tredje året än jag såg första året. Har att göra med hur mycket kunskap man 

har om företaget och branschen. Känsla för någonting och kunna känna av vissa 

konflikter och hur det kan påverka även kopplingen till människor. Man får en känsla 

av att något är fel eller för vad som är väsentligt, känsla för redovisning. Ska ha en 

personkännedom och kunna sortera ut vilka man kan lita på. Gäller att ha blick och 

känsla för hur personer fungerar.  

 

De manligas avspegling av denna egenskap: 

 

“Bra om man kan dels tänka ett steg längre och läsa mellan raderna vad som sägs, går 

lite på maggropskänslan.” 

 

“Det är viktigt att läsa mellan raderna, det är inte alltid man får helt klara direktiv. 

Ibland får man egna företag och knapphändiga direktiv om vad som ska göras man får 

då läsa mellan raderna och själv utveckla vad man ska titta på. Man får också läsa 
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mellan raderna i den information man får från företaget så att man inte godhjärtat tar 

emot all den information man får”.  

 

“En ackumulerad erfarenhet, jag borde ju vara en fantastisk revisor men det är jag ju 

inte som har hållit på så länge. Det handlar om att komma till ett nytt uppdrag och 

känna vibbarna, den personen gör ett bra jobb och den litar jag på, har att göra med 

det som man har upplevt tidigare. Vad är det som gör att denna egenskap inte kommer 

längre upp i rangordningen, det vore ju att diskriminera alla assistenter, denna 

egenskap har man nytta av innan demensen börjar, du har demenskurvan som skär 

intuitiv förmåga kurvan i break-even”. 

 

Vår tolkning av hur egenskapen intuitiv förmåga skiljer sig: 

Denna egenskap hade många av de intervjuade svårt att definiera. De kvinnliga 

revisorerna har rangordnat denna egenskap betydligt högre än vad männen har gjort. 

Det kan tolkas som att egenskapen främst är känd bland kvinnor och eventuellt kan 

ses som oklar bland män. Detta skulle kunna förklara varför männen i undersökningen 

är mer försiktiga i sin värdering av egenskapen. 

 

Påstridig 

De kvinnliga: 

 

“Negativ klang, denna egenskap förknippas ej med en bra revisor. Handlar inte om att 

“pusha” på utan om en kommunikation mellan klient och revisor. De ska föra en 

dialog och stå för sin sak”. 

 

“Att inte kunna ändra sig, att man är envis och ska ha rätt till vilket pris som helst.” 

 
“Att inte köpa alla svar och att våga fråga en gång till och ställa frågan på ett annat 

sätt”. 

  

Har ett samband med oberoendet, att ha kurage och tala om när någonting är fel, ha 

den pondusen att skriva en oren revisionsberättelse och inte ge vika för kunden. 

Egenskapen har en negativ klang, om man lyssnar på kunden så hittar man alltid en 
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lösning. Viktigt att ha en bra relation till kunden. En annan uttryckte sig som att det  

inte är jag som ska styra företaget och strida för någonting. Man ska stå för sina 

åsikter och synpunkter men ej vara påstridig hos klienterna, möjligtvis på kontoret 

någon gång. Är det olagligt ska man stå på sig. ”För mig är egenskapen någon som 

ska övertyga till vilket pris som helst.”  

 

De manliga resonerar: 

 

“En pendang till drivande, driver en uppfattning oavsett om man har rätt eller fel, man 

förfäktar sin mening oavsett vad omgivningen tycker och vilka argument som 

framförs. Motsatsord är resonabel, påstridig är ingen god egenskap. Hellre 

övertygande som baseras på en god kunskap”. 

 

“I bland kan företagsledningen ha en viss synpunkt som kanske inte är som lagen 

säger, men de tycker ändå att det ska vara på detta viset, då gäller det att inte ge sig då 

det kan vara till gagn för bolaget senare, lagen säger faktiskt att det ska vara så här.” 

 

“För mig klingar inte det ordet så bra, påstridig är för mig att vara enerverande, en 

böld i häcken, tror man på något ska man givetvis prata för det”.  

 

Andra resonemang var: Negativ klang, för mycket ”gå påare” men om vi har olika 

uppfattning måste man påverka klienten att göra det på rätt sätt och ofta ändrar sig 

klienten. I vissa fall kan det vara bra att vara påstridig om det är en svår 

revisionsfråga för att kunna få svar och om kunden är sen att lämna in material får 

man tjata och vara lite påstridig, egenskapen kan vara bra att ha i vissa fall då många 

revisorer är lite för snälla ibland. 

 

Vår tolkning av hur egenskapen påstridig skiljer sig: 

Denna egenskap uppfattade de flesta med en negativ klang, förutom tre manliga 

revisorer som tyckte att den var positiv i vissa avseenden, varav två arbetar i Malmö, 

det kan vara så att man måste vara lite mer påstridig i en stor stad och på ett större 

kontor än i en mindre stad på ett mindre kontor. Då detta är en manlig egenskap så har 

möjligtvis män “lättare” att se något positivt med denna egenskap i avseendet revisor.  
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Riskvillig 

De kvinnliga: 

 

“Man måste våga säga att här är det fel, känns som om risk måste man ta, hela 

oberoende biten, får inte bli kompisrelationen eller att man tar risker för att behålla 

den goda relationen med kunden, att man vågar säga att här är det fel.” 

 

“Negativ egenskap då vi skulle ta vissa risker i vårt arbete och då inte kanske göra det 

vi ska, utan skita i att granska vissa saker och väga den risken. Vi kan inte alltid 

granska allt, utan måste sortera ut det vi tycker är mer viktigt. Riskvilligheten får inte 

gå ut över kvalitén”. 

 

Som revisor ska man ju undvika risker och ta det säkra framför det osäkra, riskvillig 

förknippas inte med revision så mycket, ungefär som att ”Blunda och skriva på”. I 

nya bolag är det lättare att se riskerna än i bolag som man har haft ganska länge. 

Många gånger hamnar man inom samma områden, då företaget ser ut som det gör. En 

annan uttrycker sig som att man ej ska välja yrket om man är beredd på att ta risker. 

Hamnar långt ner i rangordningen därför att man ej ska ta risk utan man ska eliminera 

risken efter hand, riskvillig har en negativ klang och man ska vara försiktig som 

revisor. Man tar en risk vid ett nytt uppdrag, det ska man eliminera genom att göra en 

bra revision och bedöma väsentlighet och risk innan. 

 

De manliga revisorerna: 

 

“Riskvillig det ska man verkligen inte vara!!!.”  

“Riskvillig är det sista man får vara som revisor”. 

”Lyser rött när man ser det som revisor.” 
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Riskvillig kan vara bra att vara i den interna karriären om man tar lite mer risker 

kanske man fakturerar lite mer än man borde och då kanske attackerar potentiella 

kunder som man kanske sen råkar stöta sig med, tar lite risker och det kanske går bra. 

Men gentemot kunden ska man inte ta några risker, ska göra en bra revision. 

Riskvillig ger fel signaler, hellre riskmedveten, vi har ju begreppet revisionsrisk. Man 

bör ju som revisor vara rimligt säker på revisionsberättelsen och de bedömningar man 

gör, inte avstå ifrån det som är väsentligt.  

 

Vår tolkning av hur egenskapen riskvillig skiljer sig: 

Dessa exempel och uttryck visar på varför riskvillig har hamnat längst ner på de flesta 

revisorers rangordning. Både män och kvinnor anser att egenskapen riskvillig inte alls 

hör ihop med revision. Den positiva aspekten som togs upp var att man kan vara 

riskvillig i den interna karriären. Som vi har nämnt tidigare så hade egenskapen säkert 

fått en annan placering om respondenterna skulle rangordnat egenskaperna utifrån en 

annan revisorsroll, till exempel i jakten på nya lukrativa uppdrag. Man måste våga 

chansa för att vinna någonting. 

 

5.6.4 Sammanfattning av rangordningen av egenskaperna under hypotes 5 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att egenskaperna generellt värderas lika av män och 

kvinnor. Det finns dock en tendens till att män rankar manliga egenskaper högre än 

kvinnor och att kvinnor rankar kvinnliga egenskaper högre än män, då män värderar 

drivande högre och kvinnor värderar intuitiv förmåga högre.  

 

Totalt sett är de två viktigaste egenskaperna inom revision kvinnliga och av de sex 

viktigaste egenskaperna så är fyra kvinnliga. Detta leder fram till att kvinnliga 

egenskaper behövs inom revision och är viktiga för revisorn i det dagliga arbetet. 

 

Följaktligen förkastar vi hypotesen: Revisorsyrket efterfrågar personer med 

manliga egenskaper. 

 

5.7 Sammanfattning 
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I detta kapitel har vi sammanställt data som framkom under våra intervjuer. Vi har 

analyserat materialet utifrån våra fem hypoteser för att se om vi kan förkasta dem 

eller inte.  

Analyseringen har lett till att vi har förkastat tre av hypoteserna. Dessa hypoteser är 

hypotes 1: Likhet föder likhet, hypotes 4: Kvinnor hindrar omedvetet varandra från 

att göra karriär inom revisorsyrket och hypotes 5: Revisorsyrket efterfrågar personer 

med manliga egenskaper.   
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1) Rekryteringsansvarig / Manlig auktoriserad revisor 
2) Kvinnlig godkänd revisor 
3) Kvinnlig revisorsassistent 
4) Manlig revisorsassistent 

6. Slutsats 
 
 
I detta kapitel ska vi redogöra för vilka slutsatser vi har kommit fram till. Vi ska även 
ge förslag på fortsatt forskning. 
 
 

Vi har nu genomfört ett försök att bättre begripa och förstå vilka egenskaper som är 

viktiga och om dessa är typiskt manliga eller kvinnliga samt varför kvinnor inte gör 

karriär i lika stor utsträckning som män. Vi har försökt återskapa en röd tråd i texten 

dels för att utveckla våra egna förståelsemöjligheter samt en förhoppning om att 

läsaren också har skapat en förståelse och lyckligtvis funnit den röda tråden.  

 

Revisionsbranschen är tuff och så har den alltid varit, men vi tror att denna kommer 

att förändras lite i och med att dagens revisorer anser att arbetet inte är allt, detta 

poängteras både av assistenter och lite mer erfarna revisorer. Vi har fått en förändrad 

syn då vi känner att revisorsassistenterna vågar och kan säga ifrån, vilket vi inte 

trodde innan uppsatsen. Detta skiljer sig dock mellan städer och kontor, konkurrensen 

är mer påtaglig i en stor stad och på ett stort kontor och därmed en tuffare värld. 

 

Likhet föder inte likhet i avseendet revision. Vi har inte funnit någonting som stödjer 

eller styrker denna teori, däremot så har vi märkt att klienterna i vissa fall hellre vill 

ha en manlig revisor, så där skulle denna teori kunna tillämpas. Det anställs idag 50 / 

50 av båda könen på byråerna och många har påpekat att en blandad mix är bäst i 

teamen. Vid anställning så finns det inget som pekar på att de rekryteringsansvariga 

anställer efter kön utan det är personligheten som styr. Teorin om att revisionsbyråer 

idag styrs av män och att det är en orsak till att kvinnor inte kommer upp i hierarkin, 

stämmer ej överens med vår undersökning. Den pekar åt ett annat håll, då det snarare 

är prioriteringar och den ojämna könsfördelning som fanns för tjugo år sedan som gör 

att kvinnor inte sitter på de höga positionerna idag. 
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Barn och barnledighet försämrar kvinnors möjlighet att göra karriär inom revision. 

Detta är dock en prioriteringsfråga för kvinnorna. Vid återkommandet till byrån och 

sin fortsatta karriär efter barnledigheten behöver de kvinnliga revisorerna stöd att 

komma igång och få tillbaka sin yrkesroll. Vi har beskrivit teorier om att det är svårt 

att kombinera yrkesrollen med familj samt att det finns planeringssvårigheter i 

branschen och det slår främst mot småbarnsföräldrar. Vi kan bara konstatera att detta 

stämmer, det är tufft att komma tillbaka efter en graviditet med en barnledighet som 

följd. Kvinnan har tappat mycket i sin yrkesroll såsom klienter, kunskap, nyheter och 

uppdateringar. 

 

Kvinnliga revisorer har delade meningar om hur mycket tid de vill lägga på arbetet, 

familj och fritid. De kvinnliga revisorsassistenterna satsar på karriär medan godkända 

kvinnor prioriterar familj och fritid mer, revisorsassistenterna pekade dock på att 

fritiden var viktig den också. Detta tolkar vi som att prioriteringarna ändras och detta 

tyder på att när man som kvinna är godkänd så ”nöjer” man sig med det. Detta gäller i 

alla fall för de kvinnor som är godkända i dag och har titeln genom erfarenhet och inte 

genom akademiska poäng. I teorin har vi beskrivit att familjen är viktig för kvinnan 

och att revisionsyrket är ett tidskrävande yrke. Detta är genom intervjuerna bekräftat 

på alla sätt och vis, men det skiljer sig på var man befinner sig på karriärstegen. Vi 

kan utläsa i empirin att kvinnliga revisorsassistenter är beredda att satsa på arbetet och 

detta indikerar på att de kommer att satsa tills de får sitt godkännande eller sin 

auktorisation. Som i sin tur pekar på att det är en tidsfråga innan kvinnorna dyker upp 

på högre positioner. 

 

Teorin om symbios stämmer inte i vår undersökning. Snarare har vi uppfattat det som 

att kvinnor tycker det är givande med kvinnliga kollegor. För att knyta an till teorin 

där vi skriver att kvinnor omedvetet hindrar varandra så anser vi att det inte existerar 

någon symbiosproblematik inom revisionsbranschen. Teorien anser vi finns i många 

andra branscher dock ej inom revision eftersom detta yrke innebär mycket teamwork 

som förutsätter att man inte kan ha problem med symbios. Det är inte fel på teorin 

utan vår undersökning är svag på just detta området.  

 



 78

Att branschen efterfrågar manliga egenskaper har vi ingenting i vår undersökning som 

styrker, snarare är det de kvinnliga egenskaperna som anses viktigast. Vår teori 

grundar sig på att endast 25 procent av de auktoriserade revisorerna är kvinnor, därför 

hade vi en föreställning om att branschen efterfrågar manliga egenskaper. Detta 

stämmer ej eftersom vi har fått ett resultat genom rangordningarna som visar att 

kvinnliga egenskaper är mer viktiga än manliga. Dock drar vi slutsatsen att det behövs 

både manliga och kvinnliga egenskaper inom revisorsyrket och att män och kvinnor 

bidrar med olika saker. Totalt sett i undersökningen anses egenskapen helhetssyn som 

viktigast, näst viktigast rankas lyhörd och som tredje viktigast rangordnas rationell. 

Vi kan konstatera att två av de tre viktigaste egenskaperna för att karakterisera en bra 

revisor är kvinnliga. De minst viktiga anses påstridig och riskvillig vara och dessa 

egenskaper är typiskt manliga. Vi vill här även belysa att en revisor kan ha många 

olika roller. Hade vi frågat om revisorerna kunde rangordna egenskaperna efter olika 

situationer så hade vi kanske fått ett annat resultat eftersom det krävs olika 

egenskaper i olika situationer. 

 

Analysen av den insamlade empirin visar på att det finns ett glastak för kvinnor inom 

revision, men det är kvinnorna själva som ”bygger” sitt eget glastak då de själva 

väljer att prioritera familjen framför jobbet, de tar på sig modersrollen och 

nedprioriterar arbetet. Det finns inget glastak för kvinnor i den bemärkelsen att män 

eller byråerna hindrar kvinnorna utan det handlar om en prioriteringsfråga för kvinnor 

samt den biologiska aspekten, män kan inte vara barnlediga och amma det första 

halvåret, det är kvinnans lott.  

 

Vår undersökning visar på att det är en tidsfråga innan kvinnor blir godkända och 

auktoriserade i nästan lika stor utsträckning som män, det kommer att jämna ut sig, 

dock tror vi inte att det kommer bli 50 / 50, med tanke på att kvinnor har andra 

prioriteringar. Det anställs lika många kvinnor som män idag och den äldre och 

många gånger konservativa generationen med 40-talisterna i spetsen kommer eller har 

snart gått i pension och då kommer kvinnorna att nå högre positioner. Vi drar den 

slutsatsen att det är en tidsfråga innan kvinnor gör karriär i större utsträckning inom 

revision.  
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Vi har bidragit med att tala om för kvinnor i revisionsbranschen att de som har målet 

att bli godkända eller auktoriserade revisorer bör se till att få sitt godkännande eller 

auktorisation innan de skaffar barn eller ha vänner och bekanta som har möjlighet att 

hjälpa till med barnen. De kvinnor i vår undersökning som har skaffat barn innan de 

fått godkännandet, har tappat prioriteringen att vilja lägga ner den tid och energi som 

krävs för ett godkännande, modersrollen träder in och det är ”viktigare” samt 

”roligare” att vara mamma. Planerna ändras, antingen så funderar de på att byta 

yrkesbana eller så väljer de att vara kvar på positionen där de befann sig på byrån 

innan graviditeten. 

Vi skulle även vilja påstå att revisionsbyråerna bör ha i åtanke att satsa mer på att 

hjälpa de anställda som varit borta att fort komma in i arbetet igen och ha uppdrag 

inplanerade när de kommer tillbaka.  

 

Är det något som vi vill betona så är det att män och kvinnor är olika, vi har olika 

egenskaper och kompletterar varandra på ett bra sätt, och så ska det vara. Hur kul 

hade det varit om män och kvinnor hade exakt samma beteenden och egenskaper, då 

skulle vi fruntimmer inte ha något att skvallra om på kafferepen och männen skulle 

inte ha någon vägvisare i livet. Det sägs ju att bakom varje framgångsrik man står en 

kvinna. 

 

6.1 Förslag på fortsatt forskning 

 
6.1.1 Förslag ett 

 

Under vår uppsats gång har det framkommit att en del klienter är annorlunda i sitt 

bemötande mot kvinnliga revisorer och då speciellt mot yngre. En kvinna uttryckte 

sig som att kvinnor måste vara duktigare än män på vissa områden och visa mer 

kunskap för att bli accepterade, då en del klienter har konservativ inställning. Med 

tanke på detta så är ett intressant sätt att se på manligt och kvinnligt inom 

revisionsbranschen att titta närmare på hur klienterna förhåller sig till en kvinnlig 

revisor i förhållande till en manlig.  

 

6.1.2 Förslag två 
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En annan tydlig uppfattning är att revisorsyrket undan för undan håller på att bli ett 

kvinnoyrke som i sin tur kan leda till lägre lönesättning. Kan detta tyda på att 

kvinnliga revisorer är mindre värda för klienten? Vem kan då göra någonting åt detta? 

Vi refererar till artikeln Tufft och ojämlikt i revisionsbranschen, (2003) som skriver 

om en undersökning som visar att 51 procent av de tillfrågade, uppfattar att män och 

kvinnor inte får samma lön för lika arbete på företaget.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
Rekryteringsansvarig 

 
• Namn? 
• Ålder? 
• Auktoriserad / godkänd / assistent? 
• Antal år inom yrket? 
 
Egenskaper.  
Vi skulle vilja veta vad som kännetecknar en bra revisor. Därför vill vi att Ni 
rangordnar dessa åtta egenskaper. Vi vill att Ni tolkar och beskriver vad dessa 
egenskaper innebär för Er och varför de har fått just denna rangordning? 
 
• Skulle Ni vilja lägga till några egenskaper? 

I så fall vilka och varför? 
 

• Vilka kvalitéer ska en person som Ni anställer ha? 
Vad är avgörande? 

 
• Könsfördelning på Er arbetsplats? 
 
• Hur ser Er interna utbildningsgång ut för nyanställda?  
  
• Tycker Ni att uppdragen skiljer sig åt vad gäller påskrivande revisor på Er byrå 

mellan män och kvinnor? 
Vem är ansvarig för uppdragen och hur/vem tilldelar dem? 

 
• Är vissa uppdrag mer meriterande för fortsatt karriär? 

I så fall vilken typ av uppdrag? 
 

• Föredrar Ni att arbeta ensam eller i grupp? 
Varför?  
 

• Hur skiljer sig mäns och kvinnors arbetssätt?  
 
• Är relationen med kollegor och klienter olika? 

I så fall på vilket sätt? Kvinnor/Män? 
 

• Tycker Ni att det finns någon konkurrens på byrån? 
Utveckla. 
 

• Har Ni mycket övertid på Er byrå? 
      Vilka arbetar över mest?  
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• Hur många av Era anställda är barnlediga just nu? När man varit barnledig är 
man tillbaka i arbetet med klienterna direkt vid återkomsten? Fortsätter man med 
samma typ av uppdrag? 

• Vad har ni för prioriteringar? 
      Jobb, Familj, Fritid. 
 
• Vilken målsättning har Ni för framtiden inom revisionsbyrån? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
Kvinnlig godkänd revisor 

 
• Namn? 
• Ålder? 
• Antal år inom yrket? 
 
Egenskaper.  
Vi skulle vilja veta vad som kännetecknar en bra revisor. Därför vill vi att Ni 
rangordnar dessa åtta egenskaper. Vi vill att Ni tolkar och beskriver vad dessa 
egenskaper innebär för Er och varför de har fått just denna rangordning? 
 
• Skulle Ni vilja lägga till några egenskaper? 

I så fall vilka och varför? 
 

• Tycker Ni att uppdragen skiljer sig åt vad gäller påskrivande revisor på Er byrå 
mellan män och kvinnor? 
Vem är ansvarig för uppdragen och hur/vem tilldelar dem? 

 
• Är vissa uppdrag mer meriterande för fortsatt karriär? 

I så fall vilken typ av uppdrag? 
 
• Föredrar Ni att arbeta ensam eller i grupp? 

Varför?  
 

• Hur skiljer sig mäns och kvinnors arbetssätt?  
       
• Är relationen med kollegor och klienter olika? 

I så fall på vilket sätt? Kvinnor/män? 
 

• Tycker Ni att det finns någon konkurrens på byrån? 
Utveckla. 
 

• Arbetar Ni över mycket? 
Är det för byråns skull eller för Er egen? 

 
• Har Ni varit barnledig? 

I så fall hur länge? Var allt som vanligt när Ni kom tillbaka? Känner Ni att Ni har 
tappat något på att vara ledig? 
 

• Vad har ni för prioriteringar? 
      Jobb, Familj, Fritid. 
 
• Vilken målsättning har Ni för framtiden inom revisionsbyrån? 
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Bilaga 3 
Intervjuguide 
Revisorsassistent 

 
• Namn? 
• Ålder? 
• Antal år inom yrket? 
 
Egenskaper.  
Vi skulle vilja veta vad som kännetecknar en bra revisor. Därför vill vi att Ni 
rangordnar dessa åtta egenskaper. Vi vill att Ni tolkar och beskriver vad dessa 
egenskaper innebär för Er och varför de har fått just denna rangordning? 
 
• Skulle Ni vilja lägga till några egenskaper? 

I så fall vilka och varför? 
 

• Tycker Ni att uppdragen skiljer sig åt vad gäller påskrivande revisor på Er byrå 
mellan män och kvinnor? 
Vem är ansvarig för uppdragen och hur/vem tilldelar dem?  

 
• Är vissa uppdrag mer meriterande för fortsatt karriär? 

I så fall vilken typ av uppdrag? 
 
• Föredrar Ni att arbeta ensam eller i grupp? 

Varför?  
 

• Hur skiljer sig mäns och kvinnors arbetssätt?  
 
• Är relationen med kollegor och klienter olika? 

I så fall på vilket sätt? Kvinnor/män? 
 

• Tycker Ni att det finns någon konkurrens på byrån? 
Utveckla. 
 

• Arbetar Ni över mycket? 
Är det för byråns skull eller för Er egen? 

 
• Har Ni varit barnledig? 

I så fall hur länge? Var allt som vanligt när Ni kom tillbaka? Känner Ni att Ni har 
tappat något på att vara ledig? 
 

• Vad har ni för prioriteringar? 
      Jobb, Familj, Fritid. 
 
• Vilken målsättning har Ni för framtiden inom revisionsbyrån? 
 

 


